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Mesaje cheie
Politica de mediu în Uniunea Europeană şi vecinii săi a furnizat
îmbunătăţiri substanţiale asupra stării mediului. Cu toate acestea,
provocările majore de mediu rămân, şi vor avea consecinţe importante
pentru Europa dacă sunt lăsate nesoluţionate.
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Perspectivele pentru mediul Europei sunt amestecate dar există oportunităţi
pentru a face mediul mai rezilient (adaptabil) la riscuri şi schimbări viitoare.
Acestea includ resurse incomparabile de informaţii privind mediul şi
tehnologii, metode de contabilizare a resurselor gata de folosire şi un
angajament reînnoit faţă de principiile stabilite, acelea de precauţie şi
prevenire, remedierea daunelor la sursă, precum şi "poluatorul plăteşte".
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Ceea ce diferă în 2010, în comparaţie cu precedentele rapoarte ale AEM
Mediul European: Starea şi Perspectiva, este înţelegerea sporită a legăturilor
dintre provocările legate de mediu, combinate cu megatendinţele fără
precedent la nivel global. Acest lucru a permis o apreciere mai profundă
a riscurilor sistemice produse de om şi vulnerabilităţilor care ameninţă
securitatea ecosistemelor, precum şi introspecţia în deficienţele de
guvernare.
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Aceste constatări generale sunt susţinute de următoarele 10 mesaje-cheie:
•

Continuarea epuizării stocurilor din Europa a capitalului natural
şi a fluxurilor de servicii de ecosistem va submina în cele din urmă
economia Europei şi va eroda coeziunea socială. Cele mai multe
dintre schimbările negative sunt determinate de creşterea folosirii
resurselor naturale pentru a satisface modelele de producţie şi de
consum. Rezultatul este o amprentă semnificativă asupra mediului în
Europa şi în altă parte.

•

Schimbările climatice – UE a redus emisiile sale de gaze cu efect de
seră şi este pe cale să îşi îndeplinească angajamentele din Protocolul de
la Kyoto. Cu toate acestea, reducerire globale şi europene a emisiilor de
gaze cu efect de seră sunt departe de a fi suficiente pentru a menţine
creşterile temperaturii medii în lume sub 2 °C. Eforturi mai mari sunt
necesare pentru a atenua efectele schimbărilor climatice şi a pune în
aplicare măsuri de adaptare pentru a creşte adaptabilitatea Europei.

Domenii prioritare ale politicii de mediu
Schimbări climatice
Natură şi biodiversitate
Resurse naturale şi deşeuri
Mediu, sănătate şi calitatea vieţii
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Natura şi biodiversitatea – Europa a stabilit o reţea extinsă de zone
protejate şi programe pentru a suprima pierderea de specii pe cale de
dispariţie. Cu toate acestea, modificarea pe scară largă a peisajelor,
degradarea ecosistemelor şi pierderea de capital natural denotă faptul
că UE nu-şi va îndeplini ţinta de a opri pierderea biodiversităţii până
în 2010. Pentru a îmbunătăţi situaţia trebuie să acordăm prioritate
biodiversităţii şi a ecosistemelor în cadrul elaborării politicilor la
orice scară, în special celor care se adresează agriculturii, pescuitului,
dezvoltării regionale, coeziunii şi amenajării teritoriului.
Resursele naturale şi deşeurile – Reglementarea de mediu şi ecoinovarea au crescut eficienţa utilizării resurselor prin intermediul
unei decuplări relative a folosirii resurselor de emisii şi de producerea
de deşeuri rezultate din creşterea economică în anumite zone.
Totuşi, decuplarea absolută rămâne o provocare, în special la nivelul
gospodăriilor. Acest lucru indică domeniul de aplicare, nu numai în
îmbunătăţirea proceselor de producţie în continuare, dar modifică,
de asemenea, modelele de consum pentru a reduce presiunile asupra
mediului.

•

Mediul, sănătatea şi calitatea vieţii – Poluarea apei şi a aerului s-a
redus, dar nu suficient pentru a rezulta o calitate ecologică bună în toate
corpurile de apă sau pentru a asigura calitatea bună a aerului în toate
zonele urbane. Expunerea pe scară largă la poluanţi multipli şi produse
chimice, precum şi preocupările legate de daunele pe termen lung asupra
sănătăţii umane, presupun împreună nevoia de mai multe programe de
prevenire a poluării pe scară largă şi utilizarea abordărilor de precauţie.

•

Legăturile dintre starea mediului în Europa şi megatendinţele globale
diverse presupun o creştere a riscurilor sistemice. Multe drivere cheie de
schimbare sunt puternic interdependente şi probabil a se desfăşura peste
decenii, mai degrabă decât peste ani. Aceste interdependenţe şi tendinţe,
multe dintre ele cu influenţă directă în afara Europei, vor avea consecinţe
semnificative şi riscuri potenţiale pentru adaptarea şi dezvoltarea
durabilă a economiei şi societăţii Europei. O mai bună cunoaştere a
legăturilor şi a incertitudinilor asociate va fi esenţială.

•

Noţiunea de gestiune dedicată a capitalului natural şi a serviciilor
de ecosistem este un concept de integrare convingătoare pentru a face
faţă presiunilor asupra mediului din sectoare multiple. Amenajarea
teritoriului, contabilizarea resurselor şi coerenţa între politicile sectoriale
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puse în aplicare la toate scările pot ajuta la menţinerea echilibrul între
nevoia de a conserva capitalul natural şi utilizarea lui pentru a alimenta
cu combustibili economia. O abordare mai integrată de acest fel ar oferi,
de asemenea, un cadru de lucru pentru măsurarea progresului pe o scară
mai largă şi stă la baza analizei coerente între ţintele politicilor multiple.
•

Eficienţa crescută a resurselor şi securitatea pot fi atinse, de exemplu,
folosind abordări extinse ale ciclului de viaţă pentru a reflecta totalitatea
impactelor de mediu ale produselor şi activităţilor. Aceasta poate
reduce dependenţa Europei de resurse la nivel global şi să promoveze
inovaţia. Valoarea care să ia în considerare pe deplin privind impactul
utilizării resurselor va fi importantă spre direcţionarea afacerilor şi a
comportamentului consumatorilor către o eficienţă sporită a resurselor.
Gruparea politicilor sectoriale în funcţie de nevoile lor de resurse şi
presiunile asupra mediului ar îmbunătăţi coerenţa, ar adresa provocări
partajate în mod eficient, ar maximiza beneficiile economice şi sociale şi
ar ajuta la evitarea consecinţelor nedorite.

•

Punerea în aplicare a politicilor de mediu şi consolidarea guvernării
de mediu vor continua să ofere beneficii. O mai bună implementare
a politicilor sectoriale şi de mediu va ajuta să ne asigurăm că ţelurile
sunt atinse şi vor oferi o reglementare stabilă a afacerilor. Un
angajament lărgit privind monitorizarea mediului şi asupra raportării
la zi a poluanţilor mediului şi deşeurilor, folosind cele mai bune
informaţii şi tehnologii disponibile, va face guvernarea de mediu
mai eficientă. Aceasta include reducerea costurilor de remediere pe
termen lung printr-o acţiune din vreme.

•

Transformarea în direcţia unei economii europene mai verzi
va asigura sustenabilitatea mediului pe termen lung a Europei şi
vecinătăţilor sale. În acest context, schimbările de atitudine vor fi
importante. Împreună, autorităţile de reglementare, mediul de afaceri
şi cetăţenii ar putea participa, pe scară mai largă, la gestionarea
capitalului natural şi a serviciilor de ecosistem, crearea de moduri
noi şi inovatoare pentru a folosi eficient resursele şi proiectarea
reformelor fiscale echitabile. Utilizând mediile educaţionale şi sociale
diverse, cetăţenii pot fi angajaţi în rezolvarea problemelor globale,
cum ar fi atinderea ţintei climatice de 2 °C.

Seminţele pentru viitoarele acţiuni există: sarcina viitoare este de a le ajuta să
prindă rădăcini şi să înflorească.
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1

Starea mediului în Europa

Europa se bazează în mare măsură pe fondul şi
ecosistemele naturale în interiorul şi exteriorul ei
Europa, la care ne referim în acest raport, reprezintă căminul pentru
circa 600 de milioane de persoane şi acoperă o suprafaţă de aproximativ
5.85 milioane km2. Cea mai mare contribuţie, atât a populaţiei, cât şi a
suprafaţei de teren o reprezintă Uniunea Europeană (UE) – aproximativ
4 milioane de km2 şi aproape 500 de milioane de oameni. Cu o medie de
100 de persoane pe km2, Europa este una dintre regiunile cele mai dens
populate ale lumii; aproximativ 75% din totalul populaţiei trăieşte în
zonele urbane (1) (2).
Europenii depind în mare măsură de stocurile fondului natural şi de
fluxurile de servicii de ecosistem care se află în interiorul şi în afara
frontierelor Europei. Două întrebări fundamentale decurg din această
dependenţă. Sunt stocurile şi fluxurile de azi în situaţia de a fi utilizate
în mod durabil pentru a furniza beneficii esenţiale, cum ar fi produsele
alimentare, apa, energia, materialele, precum şi reglementarea climaterică
şi a inundaţiilor? Sunt astăzi resursele de mediu, de exemplu aerul, apa,
solul, pădurile, biodiversitatea, suficient de sigure pentru a putea să
susţină oamenii şi economiile într-o stare bună de sănătate în viitor?
Accesul la informaţii de încredere actualizate la zi despre
mediul înconjurător oferă o bază de acţiune
Pentru a răspunde la astfel de întrebări, cetăţenii şi factorii de decizie
politică au nevoie de informaţii accesibile, relevante, credibile, dar şi
legitime. Potrivit unor sondaje diverse, persoanele care se preocupă
destarea mediului văd că furnizarea mai multor informaţii cu privire la
tendinţele de mediu şi a presiunilor este una dintre cele mai eficiente
modalităţi de a aborda problemele de mediu, însoţite de penalizări şi
aplicări de măsuri ferme (3).

© iStockphoto
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Scopul Agenţiei Europene de Mediu (AEM) este de a oferi astfel de
informaţii la timp, bine orientate, relevante şi de încredere privind
mediul, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă, ajutând la realizarea unor
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Figura 1.1

Structura Mediului European: starea şi perspectiva
2010 (SOER 2010) (A)

Evaluări
tematice
Înţelegerea
schimbărilor climatice

Evaluările
de ţară

SOER 2010
— Sinteză —

Profilurile de ţară

Atenuarea schimbărilor
climatice

Exemple naţionale şi
regionale

Adaptarea la
schimbările climatice

Teme comune de
mediu

Biodiversitate

Atenuarea schimbărilor
climatice

Utilizarea terenurilor

Utilizarea terenurilor

Sol

Protecţia naturii şi
biodiversitatea

Mediul marin şi de
coastă

Deşeurile

Consumul şi mediul
înconjurător

Evaluarea
megatendinţelor globale

Apa dulce

Resursele materiale
şi deşeurile

Megatendinţe
sociale

Poluarea aerului

Cantitatea şi fluxurile
resurselor de apă

Megatendinţe
tehnologice

Calitatea apei dulci

Megatendinţe
economice

Poluarea aerului

Megatendinţe
de mediu

Mediul urban

Megatendinţe
politice

Notă:

Fiecare element de mai
sus este evaluat de
fiecare ţară membră
AEM (32) şi ţară care
cooperează cu AEM (6)

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi www.eea.europa.eu/
soer.

Sursa:	AEM.

îmbunătăţiri semnificative şi măsurabile ale mediului din Europa (4).
O cerinţă suplimentară este aceea ca AEM să publice regulat evaluări ale
stării mediului înconjurător şi perspectivelor acestuia în Europa: Acest
raport este al patrulea din serie (5) (6) (7).
Acest raport, Mediul European: Starea şi Perspectiva 2010 (SOER 2010) (A),
furnizează o evaluare a celor mai recente informaţii şi date din 32 de
ţări membre ale AEM şi şase ţări care cooperează din Balcanii de Vest.
Se referă, de asemenea, la patru mări regionale: Marea Baltică, Marea
Mediterană şi Marea Neagră, precum şi Atlanticul de Nord-Est.
Fiind un raport la nivel european, el completează rapoartele stării
mediului la nivel naţional pe întreg teritoriul Europei (B). Scopul său este
de a oferi analize şi perspective asupra stării, evoluţiei şi a perspectivelor
pentru Europa, plus o indicaţie în cazul în care există lacune în cunoaştere
şi incertitudini, cu scopul de a intensifica discuţiile şi deciziile referitoare
la politicile critice şi problemele la nivelul societăţilor.
Revizuirea stării de mediu în Europa relevă progrese
considerabile, dar provocările rămân încă
Au fost multe tendinţe încurajatoare în protecţia mediului în ultimul
deceniu: emisiile europene de gaze cu efect de seră au scăzut, ponderea
surselor regenerabile de energie a crescut, unii indicatori de poluare a
aerului şi a apei arată îmbunătăţiri semnificative în întreaga Europă, deşi
acest lucru nu s-a materializat încă şi în mod necesar într-o bună calitate a
aerului şi a apei, iar utilizarea materialelor şi producerea de deşeuri, deşi
încă în creştere, sporesc într-un ritm mai lent decât economia.
În unele domenii, obiectivele de mediu nu au fost realizate. Obiectivul de
a opri pierderea biodiversităţii în Europa până în 2010, de exemplu, nu
va fi atins, deşi zone mari din Europa au fost desemnate ca arii protejate
în conformitate cu Directivele UE pentru Habitate şi Păsări (8) (9). De
asemenea, obiectivul global de a limita schimbările climatice la creşteri ale
temperaturii sub 2 °C la nivel global în acest secol este puţin probabil să
fie îndeplinit, în parte din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră din alte
părţi ale lumii.
Un tabel sumar indicativ al principalelor tendinţe şi al progresului din
cursul ultimilor zece ani, unde obiectivele de politică ale UE au fost
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Tabelul 1.1 Căror ţări şi regiuni se adresează acest raport?
Regiune

Sub-regiune

Ţările membre AEM
(AEM-32)

UE‑27

Sub-grup
UE‑15

UE‑12

Ţările care
cooperează cu
AEM (Balcanii de
Vest)

Ţări
Austria, Belgia, Danemarca,
Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Spania, Suedia,
Marea Britanie
Bulgaria, Cipru, Republica
Cehă, Estonia, Ungaria,
Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, România, Slovacia,
Slovenia

Ţările candidate UE

Turcia

Ţările membre al
Asociaţiei Europene
a Liberului
Schimb (AELS)

Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Elveţia

Ţările candidate UE

Croaţia, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei

Ţările potenţial
candidate UE

Albania, Bosnia şi
Herţegovina, Muntenegru,
Serbia

Notă:	AEM-38 = ţările membre AEM (AEM-32) + ţările care cooperează cu
AEM (Balcanii de vest).
Din motive practice, grupurile utilizate sunt bazate pe grupări politice
stabilite (din 2010), mai degrabă decât bazate numai pe considerente
de mediu. Astfel, există variaţii în performanţele de mediu în cadrul
grupurilor şi suprapuneri semnificative între ele. În cazul în care a fost
posibil, acest lucru a fost subliniat în raport.

stabilite, prezintă o imagine mixtă. Doar câţiva dintre indicatori sunt
incluşi pentru a evidenţia aici tendinţele cheie; analizele mai detaliate care
urmează arată că, în unele cazuri, cum ar fi deşeurile şi emisiile de gaze cu
efect de seră, există diferenţe substanţiale date de sectorul economic şi ţară.
Mai multe aspecte cheie de mediu nu sunt prezentate în acest tabel sumar,
fie din cauza lipsei de obiective explicite, sau pentru că este prea devreme
pentru a măsura progresul în raport cu mai multe obiective agreate
recent. Astfel de probleme includ, de exemplu, zgomotul, substanţele
chimice şi periculoase, riscurile naturale şi tehnologice. Ele sunt, totuşi,
luate în considerare în capitolele ulterioare ale acestui raport, iar
rezultatele privind analizele lor au contribuit la formularea concluziilor
acestui raport.
Imaginea de ansamblu obţinută, privind progresul către îndeplinirea
obiectivelor de mediu, confirmă constatările rapoartelor europene
anterioare privind starea mediului, şi anume faptul că au existat
îmbunătăţiri considerabile în multe domenii, dar rămân un număr
de provocări majore. Această imagine este, de asemenea, reflectată în
recentele "Retrospective anuale ale politicii de mediu" ale Comisiei Europene
în care, prin până la două treimi din cei 30 de indicatori de mediu
selectaţi, este oglindită o performanţă slabă sau o tendinţă îngrijorătoare,
în timp ce în punctele rămase se observă o performanţă bună sau cel puţin
un amestec de progres către ţintele de mediu (10) (11).
Legăturile dintre punctul presiunilor de mediu cu riscurile
sistemice de mediu
Acest raport descrie, atât starea şi tendinţele mediului înconjurător în
Europa, cât şi perspectivele de viitor înşirate de-a lungul celor patru
probleme de mediu: schimbările climatice, natura şi biodiversitatea,
resursele naturale şi deşeurile, respectiv mediul, sănătatea şi calitatea
vieţii. Aceste patru probleme au fost alese ca puncte de pornire, deoarece
ele sunt priorităţile actuale ale politicilor europene strategice în cadrul
Programului al 6-lea de Acţiune pentru Mediu al UE, ( J) (12) şi Strategiei
UE pentru Dezvoltare Durabilă (13), iar în acest fel ajută la crearea unei
legături directe cu cadrul politicii europene.
Analizele punctează faptul că înţelegerea actuală şi percepţia provocărilor
de mediu sunt în schimbare: ele nu mai pot fi văzute ca probleme
independente, simple şi specifice. Mai degrabă provocările sunt din ce
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Tabelul 1.2	Tabelul sumar indicativ al progresului către atingerea
ţintelor sau obiectivelor de mediu, şi evidenţieri ale
tendinţelor legate de perioada celor 10 ani care au
trecut (C)

Problemă de mediu

UE‑27 ţintă / obiectiv

UE‑27
- Pe drumul
cel bun?

AEM-38
- tendinţă
pe 10 ani?

Schimbarea temperaturii
medii globale

Pentru a limita creşterea la
sub 2 °C la nivel global (a)

ý (D)

(ì)

Emisiile de gaze cu efect
de seră

Pentru a reduce emisiile
de gaze cu efect de seră;
cu 20% până în 2020 (b)

þ (E)

î

Eficienţa energetică

Pentru a reduce utilizarea
energiei primare; cu 20%
până în 2020 vs. afaceri –
ca de obicei (b)

¨ ( E)

Pentru a creşte consumul
de energie din cele
regenerabile; cu 20%
până în 2020 (b)

¨ (E)

Presiune asupra
ecosistemelor (de la
poluarea aerului, de
exemplu, eutrofizare)

Pentru a nu depăşi
încărcările critice de
substanţe eutrofizante (c)

ý

è

Stare de conservare
(salvgardarea celor mai
importante habitate şi
specii ale UE)

Pentru a atinge starea
de conservare favorabilă,
înfiinţarea reţelei Natura
2000 (d)

¨ (F)

è

Schimbare climatică

Surse regenerabile de
energie

Tabelul 1.2	Tabelul sumar indicativ al progresului către atingerea
ţintelor sau obiectivelor de mediu, şi evidenţieri ale
tendinţelor legate de perioada celor 10 ani care au
trecut (C) (cont.)

Problemă de mediu

UE‑27 ţintă / obiectiv

UE‑27
- Pe drumul
cel bun?

AEM-38
- tendinţă
pe 10 ani?

Mediu şi sănătate

ì

ì

Natură şi Biodiversitate

¨ (I)

è

Poluarea apei
(din surse punctiforme,
şi calitatea apei pentru
scăldat)

þ

î

Poluarea transfrontalieră a Pentru a limita emisiile
aerului (NOX, NMVOC, SO2, de gaze de acidifiere,
eutrofizare şi poluanţii
NH3, particule primare)
precursori de ozon (c)

¨

î

Calitatea aerului în zonele
urbane
(pulberile în suspensie şi
ozon)

Pentru a atinge niveluri
de calitate a aerului care
să nu producă impacte
negative asupra sănătăţii
(m)

ý

è

Evoluţii pozitive

Evoluţii neutre

Evoluţii negative

î Tendinţă de descreştere

è Stabil

(î) Tendinţă de descreştere

Pentru a se conforma
cu calitatea apei pentru
scăldat, tratarea apelor
urbane reziduale (k) (l)

Legendă

ì Tendinţă de creştere

Biodiversitate (specii şi
Pentru a stopa pierderea
habitate terestre şi marine) biodiversităţii (e) (f)

ý (terestre)

(î)

ý (marine)

(î)

Degradarea solului
(eroziunea solului)

ý (G)

(ì)

Pentru a preveni
degradarea solului
în continuare şi de a
conserva funcţiile sale (g)

Calitatea apei
Pentru a obţine o stare
(stare ecologică şi chimică) bună ecologică şi chimică
a corpurilor de apă (i) (j)

þ UE pe drumul bun
(Unele ţări nu pot atinge
obiectivul)

(ì) Tendinţă de creştere
¨ Progres Mixt
(Dar problema
generală rămâne)

ý

UE nu se află pe drumul
bun (Unele ţări pot atinge
obiectivul)

Sursa: 	AEM (C).

Resursele naturale şi deşeurile

18

Decuplare
(utilizarea resurselor din
creşterea economică)

Pentru a decupla utilizarea ¨
resurselor din creşterea
economică (h)

Generarea deşeurilor

Pentru a reduce în mod
substanţial generarea
deşeurilor (h)

Gestionarea deşeurilor
(reciclare)

Mai multe obiective de
þ
reciclare pentru diferite
fluxuri de deşeuri specifice

ì

Stresul de apă
(exploatarea apei)

Pentru a obţine o stare
bună cantitativă a
corpurilor de apă (i)

è
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ý (H)

¨ (I)

ì

(ì)
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în ce mai variate şi mai complexe, parte a unei întrepătrunderi de funcţii
legate şi interdependente furnizate de diferite sisteme naturale şi sociale.
Acest lucru nu implică faptul că preocupările legate de mediu, care au
apărut în secolul trecut, cum ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră sau stoparea pierderea biodiversităţii, nu mai sunt importante. Mai
degrabă, el ne îndreaptă spre un grad sporit de complexitate în modul în
care noi înţelegem şi răspundem la provocările legate de mediu.

Luate împreună, tendinţele în Europa şi la nivel global ne îndreaptă către
o serie de riscuri sistemice de mediu, cum ar fi pierderea potenţialului sau
deteriorarea unui întreg sistem, faţă de un singur element, care poate fi
agravat de multe interdependenţe între acestea. Riscurile sistemice pot fi
declanşate de evenimente bruşte sau construite de-a lungul timpului, cu
un impact adesea larg şi, eventual, catastrofal (14).

Tabelul 1.3	Evoluţia problemelor şi provocărilor de mediu
În centrul
atenţiei în
perioada
1970 / 1980
(Până în
prezent)

1990
(Până în
prezent)

O serie de realizări fundamentale în mediul Europei arată caracteristici
cheie ale riscului sistemic:
•

multe dintre problemele de mediu ale Europei, cum ar fi schimbările
climatice sau pierderea biodiversităţii, sunt legate între ele şi au un
caracter complex şi, adesea, global;

•

acestea sunt strâns legate şi de alte provocări, cum ar fi utilizarea
resurselor nedurabile, care se întind peste sferele sociale şi economice
şi subminează servicii importante legate de ecosistem;

•

deoarece problemele de mediu au devenit mai complexe şi mai
profund legate de alte preocupări sociale, incertitudinile şi riscurile
asociate acestora au crescut.

Schimbările
climatice

Creşterea gradului de complexitate

Raportul încearcă să aducă lumină între diferite puncte de vedere privind
caracteristicile cheie ale legăturilor complexe dintre problemele de
mediu. Acest lucru se face prin furnizarea unei analize mai amănunţite
a legăturilor dintre diferitele provocări de mediu, precum şi dintre
tendinţele de mediu şi sectoriale şi politicile lor specifice. De exemplu,
reducerea ratei schimbărilor climatice necesită nu numai reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră de la centralele electrice, dar şi
reducerea mai multor emisii difuze provenite din transport şi agricultură,
precum şi schimbări în obiceiurile de consum în uzul casnic.

Starea mediului în Europa

2000
(Până în
prezent)

Natura şi biodiversitatea

Resursele
naturale şi
deşeurile

Mediul şi
sănătatea

Să se protejeze
speciile şi
habitatele
selectate.

Să se
îmbunătăţească
tratarea
deşeurilor până
la controlul
substanţelor
periculoase în
deşeuri; să se
reducă impactul
de la eliminarea
deşeurilor;
să se reducă
impacturile de
la depozitele
de deşeuri şi
scurgeri

Să se reducă
emisiile de
poluanţi
specifici în aer,
apă, sol;
Să se
îmbunătăţească
tratamentul
apelor uzate.

Să se reducă
emisiile de gaze
cu efect de seră
din industrie,
transport şi
agricultură;
să se majoreze
cota-parte
de energie
regenerabilă.

Să se
stabilească
reţelele
ecologice; să
se administreze
speciile
invazive;
să se reducă
presiunea din
agricultură,
silvicultură,
pescuit şi
transport.

Să se recicleze
deşeurile;
să se reducă
generarea
deşeurilor
printr-o
abordare de
prevenire.

Să se reducă
emisiile de
poluanţi
din surse
comune (cum
ar fi zgomotul
din transport
şi poluarea
aerului) în aer,
apă, sol; să
se îmbunătăţească
reglementările privind
substanţele
chimice.

Să se
stabilească
abordări privind
economia pe
arie largă, să se
ofere stimulente
comportamentale
şi drivere
echilibrate de
consum; să
se distribuie
sarcinile globale
ale diminuării şi
adaptării.

Să se integreze
servicii de
ecosistem
legate de
schimbările
climatice,
utilizarea
resurselor şi
sănătatea; să
se ţină cont
de utilizarea
capitalului
natural (adică
apă, pământ,
biodiversitate,
sol) în deciziile
privind
gestionarea
sectorială.

Să se
îmbunătăţească
eficienţa în
utilizarea
resurselor
(precum
materiale,
alimente,
energie, apă) şi
al consumului
în faţa cererii
tot mai mari,
a resurselor
reduse şi a
concurenţei;
producţie mai
curată.

Să se reducă
expunerea
combinată
a oamenilor
la emisiile
de poluanţi
şi alţi factori
de stres; o
legătură mai
strânsă între
fiinţa umană
şi sănătatea
ecosistemului.

Sursa:	AEM.

20

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

21

Sinteză

Raportul nu prezintă niciunul dintre avertismentele de colaps iminent
de mediu. Cu toate acestea, acesta notează faptul că unele praguri locale
şi globale sunt în curs de traversare, şi că tendinţele negative asupra
mediului ar putea duce la deteriorarea dramatică şi ireversibilă a unora
dintre ecosistemele şi serviciile pe care le considerăm de la sine înţeles.
Cu alte cuvinte, rata insuficientă actuală a progresului observat pe
parcursul a câteva decenii, care au stat în trecut la abordarea problemelor
de mediu, ar putea submina în mod grav capacitatea noastră de a negocia
potenţialele viitoare efecte negative.

Starea mediului în Europa

•

mai multe acţiuni integrate peste domeniile de politici pot ajuta la
distribuirea unor rezultate pozitive privind mediul având co-beneficii
pentru o economie mai largă;

•

o administrare durabilă a capitalului natural necesită o tranziţie către
o economie mai verde, mai eficientă privind resursele.

O privire asupra stării mediului şi provocările viitoare din
perspective diferite
Capitolele următoare evaluează, mai detaliat, tendinţele-cheie pe
marginea celor patru probleme de mediu prioritare deja menţionate.
Capitolele 2 - 5 furnizează o evaluare a stării, tendinţelor şi perspectivelor
pentru fiecare dintre aceste aspecte.
Capitolul 6 ilustrează mai multe conexiuni directe şi indirecte ale
problemelor din perspectivele capitalului natural şi ale serviciilor de
ecosistem, concentrându-se pe teren, sol şi resursele de apă.
Capitolul 7 foloseşte un alt fel de optică pentru a privi cu atenţie la restul
lumii în ceea ce priveşte megatendinţele cheie socio-economice şi de
mediu care pot să afecteze mediul Europei.
Ultimul capitol, Capitolul 8, oglindeşte constatările din capitolele
anterioare şi implicaţiile lor pentru priorităţile viitoare de mediu. Acest
lucru se face prin intermediul unei serii suplimentare de obiective;
obiective de administrare a capitalului natural şi a serviciilor de ecosistem,
obiective ale economiei verzi, obiective de politici integrate şi consolidate
şi obiective de sisteme informatice state-of-the-art, şi constată că.

22

•

o mai bună implementare şi o consolidare în continuare a protecţiei
mediului furnizează beneficii multiple;

•

o gestionare specifică a capitalului natural şi a serviciilor
ecosistemelor creşte adaptabilitatea;
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Schimbările climatice

Schimbările climatice ar putea conduce la efecte
catastrofale, dacă sunt nesupravegheate
În timp ce climatul la nivel global a fost remarcabil de stabil în ultimii
10 000 de ani, oferind un sprijin pentru dezvoltarea civilizaţiei umane,
acum există semne clare că situaţia climatică este în schimbare (1). Acest
lucru este recunoscut pe scară largă ca fiind una dintre provocările
cele mai importante cu care se confruntă omenirea. Măsurătorile
concentraţiilor atmosferice globale de gaze cu efect de seră (GES) (A) arată
creşteri însemnate încă din perioada pre-industrială, cu niveluri de dioxid
de carbon (CO2) depaşind cu mult domeniul natural din ultimii 650 000 de
ani. Concentraţia de CO2 atmosferic a crescut de la un nivel pre-industrial
de aproximativ 280 ppm, la mai mult de 387 ppm în 2008 (2).
Creşterile emisiilor de GES se datorează în mare parte ca urmare a
utilizării de combustibili fosili, chiar dacă defrişările, schimbarea
modului de utilizare a terenurilor şi agricultura furnizează, de asemenea,
contribuţii semnificative, dar mai mici. Ca urmare, temperatura medie
a aerului la nivel global în 2009 a urcat cu 0.7 - 0.8 °C faţă de cea din
perioada pre-industrială (3). Într-adevăr, Grupul Interguvernamental
privind Schimbările Climatice (IPCC) a concluzionat că încălzirea globală
de la mijlocul secolului 20 încoace este foarte posibil să fi fost datorată
influenţelor umane (B) (4).
În plus, cele mai bune estimări ale proiecţiilor actuale sugerează că
temperaturile medii globale ar putea creşte la fel de bine cu 1.8 până la
4.0 °C – sau cu 1.1 până la 6.4 °C, luându-se în considerare gama completă
de incertitudini – peste durata acestui secol în cazul în care acţiunea
globală de limitare de emisii GES se dovedeşte a fi nereuşită (4). Observaţii
recente ne dau motive să credem că rata de creştere a emisiilor de GES
şi multe impacturi climatice se apropie de limita superioară a gamei de
proiecţii ale IPCC, mai degrabă decât de cea inferioară (C) (1) (5).

© iStockphoto

24

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

Schimbările climatice şi creşterile de temperatură de o asemenea
magnitudine sunt asociate cu o gamă largă de impacturi potenţiale. Deja
pe parcursul ultimelor trei decenii, încălzirea a avut o influenţă vizibilă
la scară globală cu privire la schimbările observate în multe sisteme
umane şi naturale – inclusiv schimbări în modelele de precipitaţii,
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creşterea nivelului mediu al mării la nivel global, retragerea gheţarilor
şi micşorarea gradului de acoperire cu gheaţă a Mării Arctice. În plus, în
multe cazuri, curgerea râurilor s-a schimbat, în special în cazul râurilor
alimentate din zăpadă sau din gheţari (6).

În plus, odată cu creşterea temperaturii globale, există un risc în creşterea
numărului de puncte de trecere basculante care pot declanşa schimbări la
scară largă, non-liniare (a se vedea Capitolul 7).

Alte consecinţe în schimbarea condiţiilor climatice includ creşteri ale
temperaturii globale medii a oceanelor, topirea pe suprafeţe largi a
zăpezii şi a straturilor de gheaţă, risc crescut de inundaţii pentru zonele
urbane şi a ecosistemelor, acidifierea oceanului, şi evenimente climatice
extreme, inclusiv valuri de caldură. Efectele schimbărilor climatice se
aşteaptă să fie resimţite în toate regiunile planetei, iar Europa nu este
o excepţie. În situaţia în care nici o măsură nu este luată, schimbările
climatice se aşteaptă să conducă la efecte negative considerabile.

Ambiţia Europei este de a limita creşterea temperaturii
medii globale la sub 2 °C

Figura 2.1

Schimbările temperaturii globale de suprafaţă trecute şi
proiectate (în raport cu 1980 - 1999), pe baza mediilor
multi-modelelor pentru scenariile IPCC selectate
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Notă:

Barele din partea dreaptă a figurii indică cea mai bună estimare (linia solidă
din interiorul fiecărei bare) şi gama probabilă estimată pentru toate cele
şase scenarii indicatoare ale IPCC, la nivelul anilor 2090 - 2099 (în raport
cu 1980 - 1999). Linia orizontală neagră a fost adăugată de AEM pentru a
indica obiectivul de 2 °C a concluziei Consiliului UE şi a Acordului Copenhaga
UNFCCC de creştere maximă a temperaturii peste cea din perioada
pre‑industrială (1,4 °C faţă de 1990, din cauza unei creşteri de aproximativ
0,6 °C a temperaturii din perioada pre-industrială până în 1990).

Sursa:

Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) (a).
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Dirijarea discuţiilor politice către cum să se limiteze interferenţa periculoasă
cu sistemul climatic este scopul recunoscut pe plan internaţional pentru a
limita creşterea temperaturii medii globale faţă de perioada pre-industrială
la sub 2 °C (7). Atingerea acestei ţinte va necesita reduceri substanţiale
ale emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel global. Având în vedere
doar concentraţia de CO2 atmosferic, şi aplicând estimări ale sensibilităţii
climatice globale, această ţintă globală poate fi tradusă în limitarea
concentraţiilor atmosferice de CO2 la aproximativ 350 - 400 ppm. Dacă sunt
incluse toate emisiile de GES, o limită de 445 - 490 ppm echivalent CO2 este
deseori citată (4) (8).
După cum s-a arătat mai sus, concentraţiile atmosferice de CO2 sunt
deja aproape de acest nivel şi sunt în prezent în creştere cu aproximativ
20 ppm pe decadă (2). Astfel, pentru a îndeplini ţinta de mai puţin de
2 °C, emisiile globale de CO2 ar fi necesar să se menţină la acelaşi nivel în
deceniul prezent şi să fie reduse în mod semnificativ după aceea (5).
Pe termen lung, atingerea acestui obiectiv este de natură să solicite
reducerea emisiilor de aproximativ 50% faţă de nivelurile din 1990 până
în 2050, la nivel global (4). Pentru UE‑27 şi alte ţări industrializate acest
lucru se traduce prin reduceri de emisii de 25 până la 40% până în 2020
şi de 80 - 95% până în 2050 – dacă ţările în curs de dezvoltare reduc, de
asemenea, emisiile lor în mod substanţial în comparaţie cu respectivele lor
previziuni de emisie din activităţile lor obişnuite.
Cu toate acestea, chiar şi o prudenţă de 2 °C nu oferă nicio garanţie pentru
evitarea tuturor efectelor negative legate de schimbările climatice şi
rămâne un subiect de incertitudini. Conferinţa Părţilor a Convenţiei-cadru
a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC)
părţilor ţinută la Copenhaga în 2009 a luat act de Acordul Copenhaga,
care solicită o evaluare a punerii sale în aplicare până în 2015: “Acest lucru ar
include luarea în considerare a consolidării obiectivului pe termen lung (de către)
făcându-se referiri la diverse probleme prezentate de ştiinţă, inclusiv în ceea ce
priveşte creşterile de temperatură de 1,5 °C.” (7).
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UE a redus emisiile sale de gaze cu efect de seră şi îşi va
îndeplini obligaţia de la Kyoto
Atingerea ţintei de limitare a creşterilor globale ale temperaturilor la
mai puţin de 2 °C va necesita un efort concertat global – incluzând în
continuare reduceri substanţiale ale emisiilor de GES în Europa. În
2008, UE a fost responsabilă pentru 11 - 12% din emisiile globale de
GES (9) – fiind în acelaşi timp căminul pentru 8% din populaţia lumii.
Potrivit proiecţiilor actuale, luând în considerare creşterea populaţiei
şi dezvoltarea economică la nivel mondial, contribuţia procentuală a
Europei se va diminua, deoarece emisiile în economii emergente continuă
să crească (10).
Emisiile anuale de GES în UE în 2008 a corespuns unei cantităţi de
aproximativ 10 de tone de CO2 echivalent per persoană (11). În ceea ce
priveşte emisiile totale, UE este pe locul trei, în urma Chinei şi SUA (12).
Între timp, tendinţele în UE a emisiilor de GES în raport cu dezvoltarea
economică – măsurată ca produs intern brut (PIB) – în UE, indică o
decuplare totală a emisiilor provenite din dezvoltarea economică de-a
lungul timpului. Între 1990 şi 2007, emisiile pe unitatea de PIB a scăzut în
UE‑27 cu mai mult de o treime (11).
Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aceste cifre despre emisii
reprezintă numai ceea ce este emis pe teritoriul UE, calculat în
conformitate cu orientările convenite la nivel internaţional în cadrul
UNFCCC. Contribuţia Europei la emisiile globale ar putea fi mai mare
dacă importurile europene de bunuri şi servicii, având corespunzătorul
lor “carbon încorporat”, sunt luate în considerare.
Datele actuale de ale emisiilor confirmă faptul că ţările UE‑15 sunt pe
cale să îşi îndeplinească ţinta lor comună de a le reduce cu 8% faţă de
nivelurile anuale de bază – 1990, pentru cele mai multe ţări – în prima
perioadă de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto: din 2008
până în 2012. Reducerile în UE‑27 au fost chiar mai mari decât în UE‑15,
emisiile interne de GES scăzând cu aproximativ 11% între 1990 şi
2008 (D) (11).
Este de remarcat faptul că UNFCCC şi Protocolul de la Kyoto nu acoperă
toate GES. Multe dintre substanţele controlate în conformitate cu
prevederile Protocolul de la Montreal, precum clorofluorocarburile (CFC),
sunt, de asemenea, puternice GES. Eliminarea treptată a substanţelor
care distrug stratul de ozon (SDO), în conformitate cu Protocolul de
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la Montreal, a contribuit în mod indirect la o scădere semnificativă a
emisiilor de GES: aceast lucru a condus la reducerea emisiilor de GES la
nivel global mai mult decât vor face reducerile preconizate prin aplicarea
prevederilor Protocolului de la Kyoto până la sfârşitul anului 2012 (13).

Figura 2.2	Emisiile de gaze cu efect de seră în tone CO2 echivalent
per persoană în funcţie de ţară în 2008
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Sursa:	AEM.
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Figura 2.3	Emisiile interne de GES în UE‑15 şi UE‑27 între 1990
şi 2008 (D)
Indice 1990 = 100, UE-27
Indice an de bază Kyoto = 100, UE-15
110
105

UE-15: -8% Ţinta Kyoto
în perioada 2008-2012

100

– 6.9 %

95
90

– 11.3 %

85

UE-27: Ţinta unilaterală
de -20% până în 2020

80
75

O privire mai apropiată asupra emisiilor sectoriale cheie
de gaze cu efect de seră dezvăluie tendinţe mixte
Principalele surse de emisii de GES produse de om la nivel global sunt
arderea combustibililor fosili pentru producerea de electricitate, transport,
industrie şi gospodării – care reprezintă împreună aproximativ două
treimi din totalul emisiilor globale. Alte surse includ despăduririle – care
contribuie cu aproximativ o cincime – agricultura, gropile de gunoi,
precum şi utilizarea de gaze industriale fluorurate. În general, în UE,
consumul de energie – generarea de energie şi căldură şi consumul în
industrie, transporturi şi gospodării – este cauza pentru aproape 80% de
emisii de GES (9).
Tendinţele istorice ale emisiilor de GES în UE din ultimii 20 de ani sunt
rezultatul a două seturi de factori opuşi (11).
Pe de o parte, emisiile au fost avut un trend ascendent printr-o serie de
factori, cum ar fi:
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•

creşteri în producţia de energie electrică şi termică a centralelor
termice, care s-a mărit atât în termeni absoluţi cât şi în comparaţie cu
alte surse;

•

dezvoltarea economică în industriile de prelucrare;

•

creşterea cererii de transport pentru pasageri şi de marfă;

•

creşterea ponderii transportului rutier, comparativ cu alte moduri de
transport;

•

creşterea numărului de gospodării;

•

şi schimbările demografice în ultimele decenii.
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Sursa:	AEM.
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Pe de altă parte, emisiile au fost avut un trend descendent în aceeaşi
perioadă, de factori cum ar fi:
•

îmbunătăţiri ale eficienţei energetice, în special de către utilizatorii
finali din industrie şi industriile energetice;

•

îmbunătăţiri ale eficienţei carburanţilor utilizaţi de autovehicule;

•

o mai bună gestionare a deşeurilor şi o recuperare a gazelor din
depozitele de deşeuri (sectorul deşeurilor a realizat cea mai mare
reducere relativă);

•

scăderi ale emisiilor din agricultură (cu mai mult de 20% din 1990);

•

o trecere de la cărbune la combustibili mai puţin poluanţi, în special
gaze naturale şi biomasă, pentru producţia de energie electrică şi
termică;

•

Figura 2.4	Emisiile de gaze cu efect de seră în UE‑27 pe sectoare
în 2008, şi modificările între 1990 şi 2008

Totalul emisiilor de gaze cu efect de seră pe sectoare în UE-27, 2008
Agricultura
9,6%

Tendinţele generale sunt influenţate de faptul că, în multe cazuri, emisiile
din surse punctuale mari au fost reduse, în timp ce, în acelaşi timp,
emisiile de la unele surse mobile şi / sau difuze, în special acelea legate de
transport, au crescut substanţial.
În mod aparte, transportul rămâne încă un sector problematic. Emisiile
de GES generate de transport au crescut cu 24% între 1990 şi 2008 în
UE‑27, excluzând emisiile provenite de la aviaţia internaţională şi
transportul maritim (9). În timp ce transportul feroviar de mărfuri şi căile
navigabile interioare au înregistrat o scădere a cotei de piaţă, numărul
de autovehicule în UE‑27 – nivelurile de proprietari de autovehicule – a
crescut cu 22%, adică cu 52 de milioane de autovehicule, între 1995 şi
2006 (14).
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şi parţial din cauza restructurării economice în Statele Membre din
est, la începutul anilor 1990.

Tendinţele în UE a emisiilor de GES între 1990 şi 2008 au fost dominate de
cele două ţări care au avut cele mai mari cantităţi de emisii, Germania şi
Marea Britanie, care, împreună, au fost responsabile pentru mai mult de
jumătate din reducerea totală în UE. Reduceri semnificative, de asemenea,
au fost realizate de unele ţări UE‑12, cum ar fi Bulgaria, Republica Cehă,
Polonia şi România. Această scădere globală a fost parţial compensată de
creşterile de emisii în Spania şi, într-o măsură mai mică, Italia, Grecia şi
Portugalia (9).
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Transport *
19,6%
* Exclude aviaţia internaţională şi transportul maritim =
(6% din totalul emisiilor de GES)
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Notă:	Emisiile provenite din aviaţia internaţională şi navigaţia maritimă
internaţională, care nu sunt acoperite de Protocolul de la Kyoto, nu sunt
incluse în figura de sus. Dacă ar fi incluse în total, ponderea transportului ar
ajunge la aproximativ 24% din totalul emisiilor GES din UE‑27 în 2008.
Sursa:	AEM.

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

33

Sinteză

Caseta 2.1 Către un sistem de transport eficient al resurselor
Creşteri ale emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor –
precum şi câteva alte impacturi ale mediului de transport – continuă să fie
strâns legate de creşterea economică.
Raportul anual al AEM privind Mecanismul de Raportare pentru Transport şi
Mediu (TERM) monitorizează progresele şi eficienţa eforturilor de a integra
strategiile de transport şi de mediu. Pentru 2009, raportul a evidenţiat
următoarele tendinţe şi constatări:
•

Transportul de mărfuri tinde să crească puţin mai repede decât economia,
transportul rutier şi transportul aerian de mărfuri înregistrând cele mai
mari creşteri în UE‑27 (43% şi respectiv 35%, între 1997 şi 2007).
Ponderea transportului feroviar şi pe căile navigabile interioare din volumul
total de marfă a scăzut în această perioadă.

•

Transportul de călători a continuat să crească, dar într-un ritm mai lent
decât economia. Transportul aerian în cadrul UE a rămas în zona cu cea
mai rapidă dezvoltare, în creştere cu 48% între 1997 şi 2007. Călătoriile
cu autovehiculul a rămas modul dominant de transport, reprezentând 72%
din kilometrii totali pentru pasageri în UE‑27.

•

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transporturi (cu excepţia
aviaţiei internaţionale şi transportului maritim) au crescut cu 28% între
1990 şi 2007 în ţările AEM (cu 24% în UE‑27), şi reprezintă în prezent
aproximativ 19% din totalul emisiilor.

•

În Uniunea Europeană, doar Germania şi Suedia sunt pe cale de a-şi
îndeplini ţintele orientative pe 2010 pentru utilizarea biocarburanţilor (cu
toate acestea, a se vedea, de asemenea, discuţiile referitoare la producţia
de bioenergie în Capitolul 6).

•

În ciuda reducerilor recente ale emisiilor poluante în aer, transportul
rutier a fost cel mai mare sursă de oxizi de azot şi al doilea cel mai mare
contributor al poluanţilor care generează pulberi în suspensie în 2007 (a
se vedea, de asemenea, Capitolul 5).

•

Traficul rutier rămâne de departe cea mai mare sursă de expunere la
zgomotul provenit din transport. Numărul de persoane expuse la nivelurile
dăunătoare de zgomot, mai ales pe timp de noapte, este de aşteptat să
crească dacă nu sunt dezvoltate şi puse în aplicare în totalitate în politici
eficiente de reducere a zgomotului (a se vedea, de asemenea, Capitolul 5).

Raportul concluzionează că abordarea aspectelor de mediu ale politicii în
domeniul transporturilor necesită în mod efectiv o viziune pentru ceea ce
sistemul de transport ar trebui să fie până la mijlocul secolului 21. Procesul
de stabilire a unei noi Politici Comune privind Transporturile este esenţial în
vederea creării aceastei viziuni şi apoi conceperea politicilor pentru realizarea
acesteia.
Sursa: AEM (b)
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Privind în perspectivă până în 2020 şi mai departe:
UE realizează unele progrese
În al său Pachet privind Clima şi Energia (15), UE s-a angajat să reducă şi
mai mult emisiile cu (cel puţin) 20% faţă de nivelurile din 1990, până în
2020. Mai mult, UE se va angaja să reducă emisiile cu 30% până în 2020,
cu condiţia ca şi alte ţări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile
ale emisiilor, iar ţările în curs de dezvoltare să contribuie în mod adecvat
în conformitate cu responsabilităţile acestora şi posibilităţile respective.
Elveţia şi Liechtenstein (ambele cu reduceri de la 20, la 30%), precum şi
Norvegia (de la 30, la 40%) şi-au asumat angajamente similare.
Tendinţele actuale arată că UE‑27 este în procesul de realizare a
progreselor către ţinta sa pentru 2020, de reducere a emisiilor. Proiecţii
realizate de Comisia Europeană indică faptul că emisiile UE ar fi cu
14% sub nivelurile din 1990 până în 2020, luând în considerare punerea
în aplicare a legislaţiilor naţionale, în vigoare la începutul anului 2009.
Admiţând fapul că pachetul privind clima şi energia este pe deplin pus în
aplicare, UE se aşteaptă să îşi atingă ţinta sa de reducere a GES cu 20% (16).
Este demn de remarcat faptul că, acea parte din reducerea suplimentară,
ar putea fi realizată prin utilizarea unor mecanisme flexibile, atât în
sectoarele comerciale, cât şi în cele non-comerciale (E).
Eforturile considerate cheie includ extinderea şi consolidarea Sistemului
de comercializare a emisiilor al UE (17), precum şi stabilirea unor ţinte
legale obligatorii pentru creşterea ponderii energiei regenerabile la
20% din consumul total de energie, incluzând o cotă de 10% în sectorul
transporturilor, comparativ cu o pondere totală de mai puţin de 9% în
2005 (18). În mod promiţător, ponderea surselor regenerabile în producţia
de energie a fost în creştere, iar producerea de energie folosind biomasa,
turbinele eoliene, precum şi a panourilor fotovoltaice, în special, a crescut
substanţial.
Limitarea creşterilor temperaturii medii globale la sub 2 °C pe termen
lung şi reducerea emisiilor globale de GES cu 50% sau mai mult,
comparativ cu anul 1990, până în 2050, este în general considerată a
fi peste faţă de ceea ce poate fi realizat cu reducerile suplimentare de
emisii. În plus, modificări sistemice în modul în care generăm şi utilizăm
energia, precum şi în modul în care producem şi consumăm produse
intensiv consumatoare de energie sunt, probabil, necesare. Astfel,
îmbunătăţiri ulterioare, atât în domeniul eficienţei energetice, cât şi în cel
al eficienţei utilizării resurselor trebuie să continue ca o componentă cheie
a strategiilor emisiilor de GES.
Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010
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Figura 2.5

Ponderea energiei regenerabile în consumul final de
energie în UE‑27, în 2007 faţă de ţintele pentru 2020 (F)
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În UE, îmbunătăţiri semnificative în domeniul eficienţei energetice
au avut loc în toate sectoarele, ca urmare a dezvoltării tehnologice în
procesele industriale, motoarele auto, încălzirea spaţiului şi aparatele
electrice, ca de exemplu. De asemenea, eficienţa energetică a clădirilor
în Europa are un potenţial semnificativ pentru îmbunătăţiri pe termen
lung (19). Pe o scară mai mare, aparatele inteligente şi reţelele inteligente
pot ajuta de asemenea să îmbunătăţească eficienţa globală a sistemelor de
energie electrică, care să permită ca generarea ineficientă să fie utilizată cu
o frecvenţă mai mică, prin reducerea vârfurilor de sarcină.
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Caseta 2.2 Regândirea sistemelor energetice: super-reţele
şi reţele inteligente
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Pentru a permite încorporarea unor cantităţi mari de energie regenerabilă
cu generare intermitentă, va trebui să regândim modul în care să mutăm
energia de la generator la utilizator.
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O parte a modificării este de aşteptat să vină de la o distanţă mare faţă de
utilizatori, iar transmiterea ei în mod eficient între ţări şi peste mări trebuie
să fie posibilă. Programe precum iniţiativa DESERTEC (c), Iniţiativa Reţelei
Offshore a Ţărilor de la Marea Nordului (d) şi Planul Solar Mediteraneean (e)
sunt destinate să abordeze această problemă şi să ofere un parteneriat între
guverne şi sectorul privat.
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Astfel de super-reţele ar trebui să completeze beneficiile unei reţele
inteligente. Reţelele inteligente pot permite consumatorilor de energie
electrică să devină mai informaţi cu privire la comportamentul acestora
faţă de consum şi să-i împuternicească pe aceştia să se angajeze activ în
schimbarea acestuia. Acest tip de sistem poate ajuta, de asemenea, la
dezvoltarea producţiei de vehicule electrice şi, la rândul său, să contribuie la
stabilitatea şi viabilitatea unor astfel de reţele (f).
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Sursa:	AEM, Eurostat.
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Pe termen lung, implementarea unor astfel de reţele poate reduce volumul
investiţiilor viitoare necesare pentru modernizarea sistemelor de transmitere
ale Europei.
Sursa: AEM.
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Impacturile schimbărilor climatice şi vulnerabilităţile
diferă între regiuni, sectoare şi comunităţi
Mulţi indicatori-cheie climatici sunt deja mutaţi dincolo de modelele
de variabilitate naturală în cadrul cărora societăţile contemporane şi
economiile s-au dezvoltat şi au prosperat.
Principalele consecinţe ale schimbărilor climatice preconizate în
Europa includ un risc crescut de inundaţii ale coastelor, precum şi ale
râurilor, secetă, pierderea biodiversităţii, ameninţări la adresa sănătăţii
umane, precum şi deteriorarea sectoarelor economice cum ar fi energia,
silvicultura, agricultura şi turismul (6). În unele sectoare, pot apărea noi
oportunităţi la nivel regional, cel puţin pentru o perioadă de timp, cum
ar fi o producţie agricolă şi activităţi forestiere îmbunătăţite în nordul
Europei. Proiecţiile privind schimbările climatice sugerează că adaptarea
unor regiuni pentru turism – în special în Zona Mediteraneană – pot
scădea în timpul lunilor de vară, deşi poate fi o creştere a sa în decursul
altor anotimpuri. În mod similar, posibilităţile de extindere a turismului
în nordul Europei pot să aibă loc. Cu toate acestea, peste o perioadă mai
lungă de timp, pe baza creşterii evenimentelor extreme, efectele adverse
sunt susceptibile de a fi dominante în multe părţi ale Europei (6).
Consecinţele schimbărilor climatice sunt de aşteptat să varieze
considerabil pe teritoriul Europei, cu efecte pronunţate aşteptate în
bazinul Mării Mediterane, nord-vestul Europei, Arctica şi regiunile
montane. Pentru bazinul Mării Mediterane, în particular, creşterea
temperaturilor medii şi scăderea disponibilităţii apei sunt de aşteptat să
exacerbeze vulnerabilitatea actuală la secetă, incendii forestiere şi valuri
de căldură. Între timp, în nord-vestul Europei, zonele joase de coastă se
confruntă cu o provocare a creşterii nivelului mării şi unui risc crescut
de valuri mari provocate de furtunile asociate. Creşterile de temperatură
sunt proiectate a fi mai mari decât media în Arctica, plasând o presiune
particulară pe ecosistemele sale foarte fragile. Presiunile suplimentare
privind mediul pot rezulta pornind de la un acces mai uşor la rezervele
de petrol si gaze, precum şi de la noi rute de transport maritim, consecinţa
scăderii învelişului de gheaţă (20).
Zonele montane se confruntă cu provocări importante, incluzând
acoperiri reduse de zăpadă, impacturi potenţiale negative asupra
turismului de iarnă şi pierderi extinse de specii. În plus, degradarea
gheţarilor în regiunile montane poate crea probleme de infrastructură
deoarece drumurile şi podurile nu pot fi în măsură să le facă faţă. Deja,
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în prezent, marea majoritate a gheţarilor din munţii Europeni sunt în
retragere – ceea ce afectează, de asemenea, gestionarea resurselor de
apă în zonele din aval (21). În Alpi, de exemplu, gheţarii au pierdut
aproximativ două treimi din volumul lor, din 1850, iar accelerarea
retragerii glaciare a fost observată începând din anii 1980 (6). În mod
similar, zone costiere şi cele fluvial-inundabile în întreaga Europă sunt în
mod particular vulnerabile la schimbările climatice, deoarece acolo există
oraşe şi zone urbane.

Harta 2.1	Impacturile cheie precedente şi proiectate şi efectele
schimbărilor climatice pentru principalele regiuni
biogeografice din Europa

Arctica
Diminuarea acoperirii cu gheaţă a
Mării Arctice
Pierderea stratului de gheaţă a
Groenlandei
-70°
-60°
-50°
Risc mai mare de pierdere a
biodiversităţii

-30°

Europa de Nord (regiunea boreală)
Mai puţină zăpadă, acoperirea cu
Mai multă energie hidroelectrică
gheaţă a lacurilor şi râurilor
Consum mai redus de energie
Creşterea debitelor râurilor
pentru încălzire
-10° 10° 30°
60°
70°
80°
Creşterea
mai 50°
intensivă
a pădurilor
Mai mult 90°
turism (de vară)
Producţii mai mari ale culturilor
Risc mai mare de daune ale
Deplasarea spre nord a speciilor
furtunilor de iarnă

Europa de Nord-Vest

Zone montane
Creştere înaltă a temperaturii
Masă mai redusă a gheţarilor
Îngheţuri permanente montane mai puţine
Risc mai mare de căderi de pietre
Creşterea numărului plantelor şi animalelor
Mai puţin turism pentru schi în 50°
timpul iernii
Risc mai mare de eroziune a solului
Risc mare de dispariţii de specii

Creştere
a precipitaţiilor
60°
din timpul iernii
Creştere a debitelor
râurilor
Deplasarea spre nord a
speciilor de apă dulce
Risc mai mare de
inundaţii de coastă

Europa Centrală şi de Est
Mai multe temperaturi extreme
Mai puţine precipitaţii de vară
Mai multe inundaţii ale râurlori în
timpul iernii
Temperatură mai ridicată a 40°
apei
Mai mare variabilitate a producţiei culturilor
Pericol crescut de incendii forestiere
Stabilitate mai mică a pădurilor

50°

Zonele de coastă
şi mările regionale
Ridicarea nivelului mării
Temperaturi mai
ridicate ale suprafeţei
mării
Deplasarea spre nord
40°
a speciilor
Creştere în biomasă
a fitoplanctonului
Risc mai mare pentru
stocurile de peşti

30°

30°

Regiunea Mediteraneană
-10°
Scădere a precipitaţiilor
anuale
Scădere a debitelor anuale
ale râurilor
Mai multe incendii de pădure
Producţii mai mici de culturi

0°Creşterea

10° de apă pentru
20°
30°
cererii
agricultură
Risc mai mare de deşertificare
Mai puţină energie hidroelectrică
Mai multe decese datorate valurilor de căldură

Mai multe
40°boli purtate
de vectori
Mai puţin turism de vară
Risc mai mare de pierdere
a biodiversităţii

Sursa:	AEM, CCC, OMS (g).
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Schimbările climatice se estimează că vor avea efecte
majore asupra ecosistemelor, resurselor de apă şi
sănătăţii umane
Schimbările climatice se estimează că vor juca un rol substanţial în
pierderea biodiversităţii şi supune funcţiile ecosistemelor unor riscuri.
Modificarea condiţiilor climatice sunt responsabile, de exemplu, de
schimbările observate ale distribuţie spre nord şi către partea de sus
a dealurilor a unor numeroase specii de plante europene. Acestea se
estimează că au nevoie, pentru supravieţuire, să se deplaseze câteva
sute de kilometri spre nord, în cursul secolului 21 – ceea ce nu va fi
întotdeauna posibil. O combinaţie a ratei de schimbări climatice şi
fragmentarea habitatelor, care rezultă datorită unor obstacole, cum ar fi
drumuri şi alte categorii de infrastructură, este de natură să împiedice
migrarea multor specii de plante şi de animale, şi poate duce la modificări
ale compoziţiei a speciilor, însoţită de o scădere continuă a biodiversităţii
Europene.
Calendarul de evenimente sezoniere, fenologia pentru plante şi ciclurile
de viaţă ale grupurilor de animale – atât terestre, cât şi marine – se
modifică odată cu schimbările climatice (6). Modificări ale evenimentelor
de sezon, perioadele de înflorire şi sezoanele de dezvoltare/creştere
în agricultură sunt observate şi proiectate. Schimburile fenologice au
crescut, de asemenea, durata sezonului de creştere a unor culturi agricole
la latitudini nordice în ultimele decenii, favorizând introducerea de noi
specii care nu au fost anterior corespunzătoare. În acelaşi timp, a existat o
scurtare a perioadei de vegetaţie, la latitudini sudice. Astfel de modificări
în ciclurile culturilor agricole sunt proiectate să continue – având un
potenţial cu impact sever asupra practicilor agricole (G) (6).
În mod similar, schimbările climatice sunt de aşteptat să afecteze
ecosistemele acvatice. Încălzirea apei de suprafaţă poate avea câteva efecte
asupra calităţii apei şi, prin urmare, asupra utilizării umane. Acestea
includ o probabilitate mai mare pentru ca dezvoltarea algelor să aibă loc
şi o deplasare a speciilor de apă dulce spre nord, precum şi schimbările
în fenologie. De asemenea, în cadrul ecosistemelor marine, schimbările
climatice sunt de natură să afecteze distribuţia geografică a planctonului
şi peştelui, de exemplu, un calendar schimbat al înfloririi de primăvară a
fitoplanctonului, punând presiuni suplimentare asupra stocurilor de peşte
şi activităţilor economice conexe.
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Un impact potenţial major ulterior al schimbărilor climatice, în combinaţie
cu modificările utilizării terenurilor şi practicile de gestionare a apei, este
intensificarea ciclului hidrologic – datorită schimbărilor de temperatură,
modifică precipitaţiile, gheţarii şi acoperirile de zăpadă. În general,
debitele anuale ale râurilor sunt în creştere în nord şi în scădere în sud,
o tendinţă care se estimează că va creşte odată cu încălzirea globală
viitoare. Schimbări mari în sezonalitate sunt de asemenea previzionate,
cu debitele acestora scăzute în timpul verii şi mai mari în timpul iernii.
Ca o consecinţă, seceta şi stresul de apă sunt de aşteptat să crească, în
special în sudul Europei şi, în particular, în timpul verii. Inundaţiile sunt
previzionate să apară mai frecvent în mai multe bazine hidrografice, în
special iarna şi primăvara, deşi estimările ale modificărilor în frecvenţa
inundaţiilor şi amploare lor rămân nesigure.
În timp ce informaţiile privind impactul schimbărilor climatice asupra
solului şi diferitele feedback-uri conexe sunt foarte limitate, modificări în
natura bio-fizică a solului se datorează probabil din cauza temperaturilor
proiectate a fi în creştere, schimbarea intensităţii şi frecvenţei
precipitaţiilor, şi secete mai severe. Asemenea schimbări pot conduce la
un declin al stocurilor de carbon organic în sol – şi o creştere substanţială
a emisiilor de CO2. Variaţiile proiectate crescute în modele şi intensitatea
căderilor de precipitaţii sunt probabile şi fac solurile mai predispuse la
eroziune. Previziunile arată reduceri semnificative ale umidităţii solului
în timpul verii în regiunea Mediteraneană, şi creşteri în nord-estul
Europei (6). În plus, perioadele prelungite de secetă datorate schimbărilor
climatice pot contribui la degradarea solului şi creşterea riscului de
deşertificare în anumite părţi ale regiunii Mediteraneene şi Europei de Est.
Schimbările climatice sunt, de asemenea, proiectate privind creşterea
riscurilor pentru sănătate din cauza, spre exemplu, a valurilor de căldură
şi maladiilor legate de vreme (a se vedea Capitolul 5 pentru detalii
suplimentare). Acest lucru subliniază necesitatea de pregătire, creşterea
gradului de conştientizare şi adaptarea (22). Riscurile asociate sunt foarte
dependente de comportamentul uman şi de calitatea serviciilor de
îngrijire a sănătăţii. În plus, o serie de boli purtate prin vectori, precum şi
unele focare de boli purtate de apă şi alimente pot deveni mai frecvente
odată cu creşterea temperaturilor şi a mai multor evenimente extreme
frecvente (6). În anumite părţi ale Europei, pot exista unele beneficii
pentru sănătate, inclusiv număr de decese mai puţine provocate de frig.
Este, totuşi, de aşteptat faptul că beneficiile vor fi compensate prin efectele
negative ale temperaturilor în creştere (6).
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Tabelul 2.1 Oamenii cu risc de a fi inundaţi, costuri pentru daune
şi de adaptare la nivelul UE-27 – fără adaptare şi cu
adaptare

Măsurile de adaptare includ soluţii tehnologice (măsuri “gri”),
opţiuni de adaptare bazate pe ecosisteme (măsuri “verzi”) şi abordări
comportamentale, de gestionare şi de politici (măsuri “soft”). Exemple
practice de măsuri de adaptare includ sistemele de avertizare timpurie
referitoare la valurile de căldură, seceta şi managementul riscurilor
privind deficitul de apă, gestionarea cererii de apă, diversificarea
culturilor, apărarea împotriva inundaţiilor coastelor şi ale râurilor,
gestionarea riscurilor în caz de catastrofe, diversificarea economică,
asigurarea, managementului utilizării terenurilor şi consolidarea
infrastructurii verzi.
Acestea trebuie să reflecte gradul în care vulnerabilitatea la schimbările
climatice diferă între regiuni şi sectoare economice, precum şi între
grupurile sociale – în special persoanele în vârstă şi familiile cu venituri
mici, ambele fiind mai vulnerabile decât altele. Mai mult, numeroase
iniţiative de adaptare nu ar trebui să fie întreprinse ca acţiuni de sine
stătătoare, ci încorporate în cadrul mai larg de măsuri sectoriale de
reducere a riscurilor, incluzând gestionarea resurselor de apă şi strategiile
de apărare de coastă.
Costurile de adaptare în Europa pot fi potenţial mari – şi se pot ridica
la miliarde de Euro pe an pe termen mediu şi lung. Totuşi, evaluările
economice ale costurilor şi beneficiilor sunt supuse unor incertitudini
considerabile. Cu toate acestea, evaluările opţiunilor de adaptare au arătat
că măsurile de adaptare luate în timp util produc un sens economic,
social şi de mediu, deoarece acestea pot reduce daunele potenţiale în mod
semnificativ şi vor fi amortizate, comparativ cu inacţiunea.
În general, ţările sunt conştiente de necesitatea de a se adapta la
schimbările climatice, iar 11 ţări din UE au adoptat o strategie de adaptare
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Cu adaptare

Cost total
(Miliarde de
Euro / an)

Fără
adaptare

Cu adaptare

(Rezidual)
costul daunelor
(Miliarde de
Euro / an)

Fără
adaptare

Costurile de
adaptare
(Miliarde de
Euro / an)

Fără
adaptare

Fără
adaptare

Persoanele
expuse riscului
de a fi inundate
(Mii / an)

Cu adaptare

Chiar dacă reducerile de emisii europene şi globale, precum şi eforturile
de atenuare în următoarele decenii se dovedesc eficiente, măsurile de
adaptare vor fi în continuare necesare pentru a face faţă impacturilor
inevitabile ale schimbărilor climatice. “Adaptarea” este definită ca fiind
ajustarea sistemelor naturale sau umane la schimbările climatice actuale
ori aşteptate sau la efectele acestora, în scopul de a modera pagubele sau a
profita de oportunităţile benefice (23).

Cu adaptare

Adaptarea consacrată a Europei este necesară urgent
pentru a putea construi rezistenţa împotriva impacturilor
climatice

Schimbările climatice

A2
2030

21

6

0

1,7

4,8

1,9

4,8

3,6

2050

35

5

0

2,3

6,5

2,0

6,5

4,2

2100

776

3

0

3,5

16,9

2,3

16,9

5,8

20

4

0

1,6

5,7

1,6

5,7

3,2

2050

29

3

0

1,9

8,2

1,5

8,2

3,5

2100

205

2

0

2,6

17,5

1,9

17,5

4,5

B1
2030

Notă:

Sunt analizate două scenarii, pe baza scenariilor IPCC de emisie A2 şi B1.

Sursa:

AEM, CTE pentru Aer şi Schimbările Climatice (h) (i).

la nivel naţional până în primăvara anului 2010 (H). La o scară europeană,
Cartea Albă a UE privind Adaptarea (24) reprezintă un prim pas spre
o strategie de adaptare pentru a reduce vulnerabilitatea la efectele
schimbărilor climatice, completând acţiunile la nivel naţional, regional
şi chiar local. Integrarea adaptării în domeniile politicii de mediu şi
sectoriale – cum ar fi cele legate de apă, natură şi biodiversitate, precum şi
eficienţa resurselor – este un obiectiv important.
Totuşi, Cartea Albă a UE privind Adaptarea recunoaşte că o cunoaştere
limitată este o barieră-cheie şi face apel către o bază de cunoştinţe mai
puternică. Referindu-ne la lacunele asociate, este prevăzută crearea unei
Birou de decontare european pentru impactul schimbărilor climatice,
vulnerabilitatea şi adaptarea. Aceasta urmăreşte să permită şi să
încurajeze schimbul de informaţii şi bune practici de adaptare între toate
părţile interesate.
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Răspunsul la schimbările climate afectează, de asemenea,
alte provocări de mediu
Schimbările climatice reprezintă un rezultat al unuia dintre cele mai
mari eşecuri de piaţă pe care lumea a văzut-o (25). Problema este strâns
interconectată cu alte probleme de mediu, precum şi cu dezvoltările
sociale şi economice mai largi. Răspunzând la schimbările climatice, prin
atenuare lor sau adaptarea la ele, poate şi trebuie făcut nu în mod izolat –
deoarece răspunsurile vor afecta, fără îndoială, alte probleme de mediu,
atât direct, cât şi indirect (a se vedea Capitolul 6).
Sinergiile dintre măsurile de adaptare şi de atenuare sunt posibile (de
exemplu, în contextul administrării terenurilor şi oceanelor), iar adaptarea
poate ajuta la sporirea rezistenţei faţă de alte provocări de mediu. Între
timp, “adaptarea-greşită” trebuie să fie evitată; aceasta referindu-se la
măsuri care sunt, fie disproporţionate, cu costuri ineficiente, fie în conflict
cu alte obiective ale politicilor pe termen lung (cum ar fi producerea
de zăpadă artificială sau a aerului condiţionat vis-à-vis de ţintele de
reducere) (21).
Multe dintre măsurile de atenuare ale schimbărilor climatice, vor aduce
beneficii auxiliare de mediu, inclusiv reducerea emisiilor de poluanţi
atmosferici proveniţi din arderea combustibililor fosili. În schimb, emisiile
reduse de poluanţi atmosferici legate de implementarea politicilor privind
schimbările climatice presupun, de asemenea, să conducă la o scădere a
presiunilor asupra sistemelor de sănătate publică şi a ecosistemelor, de
exemplu, prin intermediul poluării scăzute a atmosferei în mediul urban
sau a nivelurilor scăzute de acidifiere (6).
Politicile privind schimbările climatice reduc deja costul global de
atenuare a poluării în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Tematice
a UE privind Poluarea Aerului (26). S-a sugerat faptul că includerea
efectelor de poluare a aerului asupra schimbărilor climatice în cadrul
strategiilor de calitate a aerului oferă câştiguri substanţiale ale eficienţei,
prin reducerea pulberilor în suspensie şi a precursorilor de ozon, în plus
faţă de normele pentru CO2 şi altor GES cu durată lungă de viaţă (27).
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Punerea în aplicare a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice
este susceptibilă de a genera beneficii considerabile auxiliare de reducere
a poluării aerului, până în 2030. Acestea includ costuri globale mai mici
pentru controlul emisiilor de poluanţi atmosferici, fiind de ordinul a
10 miliarde Euro pe an, însoţite şi o reducere a deteriorării sănătăţii
publice şi a ecosistemelor (I) (28). Astfel de reduceri sunt remarcabile
pentru oxizii de azot (NOX), dioxidul de sulf (SO2), precum şi pentru
particulele în suspensie.
În plus, reducerea emisiilor de funingine şi alţi aerosoli, cum ar fi “negru
de fum”, aerosoli de carbon rezultaţi din arderea combustibililor fosili şi
arderea biomasei – pot avea beneficii substanţiale, atât în îmbunătăţirea
calităţii aerului, cât şi în limitarea efectului de încălzire aferent. Negrul
de fum emis în Europa contribuie la depunerea de carbon pe gheaţă şi
zăpadă în regiunea arctică, ceea ce poate accelera topirea calotelor glaciare
şi exacerbarea efectele schimbărilor climatice.
Totuşi, în alte zone, asigurarea co-beneficiilor între abordarea problemei
schimbărilor climatice şi răspunsul la alte provocări de mediu poate fi mai
puţin directă.
Aceasta ar putea fi reprezentată prin compromisurile făcute, de
exemplu, între producerea pe scară largă a diferitelor tipuri de energie
regenerabilă şi îmbunătăţirea mediului din Europa. Exemple ca acesta
includ interacţiunea dintre generarea energiei hidroelectrice şi scopurile
Directivei Cadru privind Apa (29), efectele indirecte de utilizare a
terenurilor legate de producerea de bioenergie, şi care împreună pot
reduce semnificativ sau elimina beneficiile de carbon (30), plasarea cu
precizie (acolo unde este potrivit) a turbinelor eoliene şi a barajelor, având
ca scop reducerea impactul asupra vieţii marine şi a păsărilor.
În schimb, adaptarea şi măsurile de atenuare bazate pe perspectiva
ecosistemului au capacitatea de a conduce la situaţii de câştig-multiplu
deoarece oferă răspunsuri adecvate la provocările schimbărilor climatice
şi asupra ţelului de susţinere a capitalului natural şi serviciilor de
ecosistem pe termen lung (Capitolul 6 şi 8).
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Natura şi biodiversitatea
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Natura şi biodiversitatea

Pierderea biodiversităţii degradează capitalul natural şi
serviciile ecosistemului
“Biodiversitatea” include toate organismele vii găsite în atmosferă, pe
uscat şi în apă. Toate speciile au un rol şi furnizează “mecanismul de
viaţă” de care noi depindem: de la cea mai mică bacterie din sol, la cel
mai mare mamifer din ocean (1). Cei patru piloni de bază ale construcţiei
biodiversităţii sunt genele, speciile, habitatele şi ecosistemele (A).
Conservarea biodiversităţii este, aşadar, fundamentală pentru bunăstarea
umană şi furnizarea durabilă a resurselor naturale (B). În plus, ea
este strâns legată de alte probleme de mediu, cum ar fi adaptarea la
schimbările climatice sau protejarea sănătăţii umane.
Biodiversitatea Europei este puternic influenţată de activităţile umane,
inclusiv agricultura, silvicultura şi pescuitul, precum şi de către
urbanizare. Aproximativ jumătate din suprafaţa de terenuri a Europei este
cultivată, cele mai multe păduri sunt exploatate, iar zonele naturale sunt
tot mai fragmentate de către zonele urbane şi dezvoltarea infrastructurii.
Mediul marin este, de asemenea, puternic afectat, nu doar de pescuit
nedurabil, dar şi de alte activităţi, cum ar fi extracţia de petrol şi gaze în
largul coastelor, extracţia de nisip şi pietriş, navigaţie şi ferme eoliene în
largul mărilor.
Exploatarea resurselor naturale duce, de obicei, la tulburări şi schimbări
în diversitatea speciilor şi a habitatelor. În acest sens, modelele de
agricultură extensivă, aşa cum se poate vedea în peisajele agicole
tradiţionale ale Europei, au contribuit la o diversitate mai mare de specii
la nivel regional, dacă acest lucru este comparat cu ce ar fi putut să fie
regăsit în sistemele strict naturale. Supra-exploatarea, totuşi, poate duce
la degradarea ecosistemelor naturale şi în cele din urmă la dispariţia
speciilor. Exemple de astfel de feedback ecologic sunt decimarea
stocurilor de peşti care se comercializează, prin pescuitul excesiv, declinul
polenizării din cauza agriculturii intensive, precum şi de reducerea
retenţiei de apă în sol, crescând riscurile de inundaţii prin distrugerea
ţinuturilor mlăştinoase.
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Prin introducerea conceptului de servicii de ecosistem, Evaluarea Milenară
a Ecosistemelor (2) a întors dezbaterea privind pierderea biodiversităţii
cu susul în jos. Dincolo de preocupările conservaţioniste, pierderea
biodiversităţii a devenit o parte esenţială a dezbaterii privind bunăstarea
oamenilor şi durabilitatea stilului nostru de viaţă, inclusiv a modelelor de
consum.
Pierderea biodiversităţii poate duce, astfel, la degradarea “serviciilor de
ecosistem” şi subminează bunăstarea umană.
Creşte dovada că serviciile de ecosistem sunt sub o presiune mare la
nivel global datorată modului de supra-exploatare a resurselor naturale,
în combinaţie cu schimbările climatice induse de om (2). Serviciile de
ecosistem sunt adesea considerate drept bune, dar sunt, de fapt, foarte
vulnerabile. Solul, de exemplu, este o componentă cheie a ecosistemelor,
suportă o mare varietate de organisme şi oferă multe servicii de
reglementare şi de sprijin. Acum el este de numai, cel mult, câţiva metri
grosime (şi, adesea, fiind considerabil insuficient), fiind subiectul unei
degradări prin eroziune, poluare, compactare şi salinizare (a se vedea
Capitolul 6).
Deşi populaţia Europei este de aşteptat să rămână relativ stabilă în
deceniile următoare, consecinţele pentru biodiversitate prin creşterea
cererii de resurse globale pentru alimente, fibre, energie şi apă,

Caseta 3.1 Servicii de ecosistem
Ecosistemele furnizează un număr de servicii de bază care sunt esenţiale
pentru utilizarea durabilă a resurselor Pământului. Acestea includ:
•

Servicii de Aprovizionare – resurse care sunt exploatate în mod direct de
către om, cum ar fi produsele alimentare, fibrele, apa, materiile prime,
medicamentele

•

Servicii de Sprijin – procesele care, indirect, permit exploatarea resurselor
naturale, cum ar fi producţia primară, polenizarea

•

Servicii de Reglementare – mecanismele naturale responsabile pentru
reglementarea climaterică, nutrienţi şi circulaţia apei, reglementarea
dăunătorilor, prevenirea inundaţiilor etc.

•

Servicii Culturale – beneficiile pe care oamenii le câştigă din mediul
natural în scopuri recreative, culturale şi spirituale

În acest cadru, biodiversitatea este bunul de bază al mediului.
Sursa: Evaluarea Milenară a Ecosistemelor (a).
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precum şi modificările stilului de viaţă sunt de aşteptat să continue să
se manifeste (a se vedea Capitolul 7). Conversia viitoare a acoperirii
terenurilor şi intensificarea utilizării pământului, atât în Europa, cât
şi în restul lumii, poate afecta în mod negativ biodiversitatea – în
mod direct prin intermediul, de exemplu, al distrugerii habitatelor şi
epuizarea resurselor, sau în mod indirect prin intermediul, de exemplu,
fragmentării, drenării, eutrofizării, acidifierii şi altor forme de poluare.
Evoluţiile din Europa sunt probabil de natură să afecteze modelele de
utilizare a terenurilor şi a biodiversităţii de pe glob – cererea de resurse
naturale în Europa depăşeşte deja producţia proprie. Provocarea este,
prin urmare, aceea de a reduce impactul Europei asupra mediului global,
menţinând în acelaşi timp biodiversitatea la un nivel la care serviciile
de ecosistem, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi bunăstarea
oamenilor sunt garantate.
Ambiţia Europei este stoparea pierderii biodiversităţii şi
menţinerea serviciilor de ecosistem
UE este angajată să stopeze pierderea biodiversităţii până în 2010.
Principalele acţiuni au fost îndreptate către habitatele şi speciile selectate
prin intermediul reţelei Natura 2000, biodiversitatea din aria rurală tot
mai largă, din mediul marin, către speciile alogene invazive, precum
şi către adaptarea la schimbările climatice (3). Al 6-a PAM (PAM 6)
de revizuire pe termen mediu, în perioada 2006/2007, a intensificat
punerea accentului pe evaluarea economică a pierderii biodiversităţii,
ducând la iniţiativa Ştiinţelor economice ale ecosistemelor şi a
biodiversităţii (SEEB) (4) (a se vedea Capitolul 8).
Totuşi, a devenit tot mai clar că, în ciuda progresului în unele domenii,
ţinta stabilită pentru 2010 nu va fi îndeplinită (5) (6) (7) (8).
Recunoscând nevoia urgentă de eforturi sporite, Consiliul European a
aprobat viziunea pe termen lung asupra biodiversităţii pentru 2050 şi
o ţintă titlu pentru 2020, adoptată de către Consiliul de Mediu la data
de 15 martie 2010, de “stopare a pierderii biodiversităţii şi a degradării
serviciilor de ecosistem în UE până în 2020, precum şi restaurarea lor în
măsura în care mai este posibil, odată cu intensificarea contribuţiei UE la
preîntâmpinarea pierderii biodiversităţii la nivel global” (9). Un număr
limitat de sub-ţinte cuantificabile vor fi dezvoltate folosind, de exemplu,
date de referinţă pentru anul 2010 (1).
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Instrumentele-cheie de politici sunt Directivele UE pentru Păsări şi
Habitate (10) (11), care vizează starea de conservare favorabilă pentru
speciile şi habitatele selectate. Aproximativ 750 000 km2 de suprafeţe
terestre, reprezentând mai mult de 17% din suprafaţa totală de teren
a Europei, şi mai mult de 160 000 km2 de suprafeţe marine au fost
desemnate prin temeiul acestor directive, ca zone pentru conservare în
cadrul reţelei Natura 2000. În plus, o strategie a UE privind infrastructura
verde, este în curs de pregătire (12), bazându-se pe reţeaua Natura 2000 şi
susţinând iniţiativele sectoriale şi naţionale.
A doua plajă principală de acţiune politică este integrarea preocupărilor
legate de biodiversitate în cadrul politicilor sectoriale de transport,
producere de energie, agricultură, silvicultură şi pescuit. Aceasta are
ca scop reducerea impactelor directe din aceste sectoare, precum şi
presiunile lor difuze, cum ar fi fragmentarea, acidifierea, eutrofizarea şi
poluarea.
Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă cadrul sectorial în UE cu
cea mai puternică influenţă în acest sens. Responsabilitatea pentru
politica forestieră se exercită în primul rând de către Statele Membre, în
conformitate cu principiul subsidiarităţii. Pentru pescuit, propunerile
au fost făcute pentru a integra, pe viitor, aspectele de mediu în
Politica Comună în domeniul Pescuitului. Alte politici importante
intersectoriale sunt Strategia Tematică privind Solul în cadrul celui de al
6-a PAM (PAM 6) (13), Directiva privind Calitatea Aerului (14), Directiva
Plafoanelor Naţionale de Emisii (15), Directiva privind Nitraţii (16),
Directiva Cadru privind Apa (17) şi Directiva-Cadru privind Strategia
pentru Mediul Marin (18).

Natura şi biodiversitatea

foarte selectivă. În jur de 1 700 de specii de vertebrate, 90 000 de insecte şi
30 000 de plante vasculare au fost înregistrate în Europa (20) (21). Această
cifră nu include chiar majoritatea speciilor marine, sau bacterii, microbi
şi nevertebrate din sol. Datele armonizate ale tendinţelor acoperă doar
o mică fracţiune din numărul total de specii – acestea sunt în mare
măsură limitate la păsările şi la fluturii comuni. Din nou, raportarea
conform articolului 17 din Directiva pentru Habitate prevede materiale
suplimentare pentru speciile ţintă.
Datele pentru speciile de păsări comune sugerează o stabilizare la un
nivel scăzut în ultimul deceniu. Populaţiile de păsări de pădure au scăzut
cu aproximativ 15% din 1990, dar începând din 2000, numărul lor pare
stabil. Populaţiile de păsări de fermă au scăzut dramatic în anii 1980, în
principal datorită intensificării agricole. Populaţiilor lor au rămas stabile
începând cu mijlocul anilor 1990, deşi la un nivel scăzut. Tendinţele
generale agricole (cum ar fi utilizarea mai mică a intrărilor, circuitul agricol
crescut şi ponderea agriculturii ecologice) şi măsurile politicilor (cum
ar fi schemele vizate de agro-mediu) se poate să fi contribuit la
Figura 3.1

Păsări comune în Europa – indicele de populaţii

Indice populaţie (1980 = 100)
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Biodiversitatea este încă în declin
Datele cantitative cu privire la starea şi tendinţele biodiversităţii Europene
sunt rare, atât din motive conceptuale cât şi practice. Scara spaţială şi
nivelul de detaliu la care ecosistemele, habitatele şi comunităţile de plante
se disting, într-o anumită măsură arbitrar. Nu există date europene de
monitorizare armonizate pentru calitatea ecosistemelor şi habitatelor,
iar rezultatele unor studii de caz sunt dificil de combinat. Raportarea în
conformitate cu articolul 17 din Directiva pentru Habitate a îmbunătăţit
recent baza de date, dar numai pentru habitatele listate (19).
Monitorizarea speciilor este, din punct de vedere conceptual, mai
directă, dar intensivă din punct de vedere al resurselor şi inevitabil
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Sursa:	EBCC, RSPB, BirdLife, Statisticile Olandei (b); indicatorul 01 SEBI (c).
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Figura 3.2

Statutul de conservare a speciilor (sus) şi
habitatelor (partea de jos) de interes comunitar în 2008

Amfibieni (152)

aceasta (22) (23) (24). Populaţiile de fluturi de păşuni, totuşi, au scăzut
mai departe cu încă 50% din 1990, indicând impactul intensificării în
continuare a agriculturii, pe de o parte, şi de abandonare, pe de altă parte.
Starea de conservare a celor mai ameninţate specii şi habitate rămâne
îngrijorătoare, în ciuda înfiinţării noii reţele Natura 2000 pentru arii
protejate. Situaţia pare cea mai critică pentru habitatele acvatice, zonele
de coastă şi habitatele terestre sărace în nutrienţi, cum ar fi pajiştile,
mlaştinile, zonele noroioase şi bălţile. În 2008, doar 17% din speciile ţintă,
în conformitate cu Directiva pentru Habitate, au fost considerate a avea
un statut favorabil de conservare, 52% un statut nefavorabil, iar statutul a
fost necunoscut pentru 31% dintre ele.
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Cu toate acestea, aceste date agregate nu permite formularea unor
concluzii cu privire la eficacitatea regimului de protecţie stabilit de
Directiva pentru Habitate, întrucât serii cronologice nu sunt încă
disponibile, iar refacerea habitatelor şi recuperarea speciilor necesită
mai mult timp. De asemenea, nici o comparaţie nu poate fi făcută între
zonele protejate şi cele neprotejate în înteriorul gamelor de specii. Pentru
Directiva pentru Păsări, totuşi, studiile indică faptul că măsurile de
conservare a păsărilor în reţeaua Natura 2000 au fost eficiente (25).
Numărul cumulativ de specii străine în Europa a crescut în mod constant
de la începutul secolului 20. În afara unui total de 10 000 de specii străine
stabilite, 163 au fost clasificate ca fiind cele mai grav invazive, deoarece
s-au dovedit a fi foarte invazive şi dăunătoare pentru biodiversitatea
nativă, pentru cel puţin o parte din gama lor Europeană (7). Deşi creşterea
numărului acestora poate fi încetinită sau stabilizată pentru specii terestre şi
de apă dulce, acest lucru nu este valabil pentru speciile marine şi de estuar.
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Notă:

Numărul de evaluări este în paranteză. Acoperire geografică: UE mai puţin
Bulgaria şi România.

Sursa:

AEM, CTE pentru Diversitatea Biologică (d); indicatorul 03 SEBI (e).
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Conversia terenurilor conduce la pierderea biodiversităţii
şi degradarea funcţiilor solului
Principalele tipuri de acoperiri ale terenurilor din Europa sunt păduri,
35%; arabil, 25%; păşuni, 17%; vegetaţie semi-naturală, 8%; corpuri
de apă, 3%; zone umede, 2%; şi zone artificiale – construite –, 4% (C).
Tendinţa modificărilor de acoperiri ale terenurilor, între 2000 şi 2006, este
destul de similară cu cea observată între 1990 şi 2000; totuşi rata anuală de
schimbare a fost mai joasă – 0,2% în perioada 1990 - 2000, comparativ cu
0,1% în perioada 2000 - 2006 (26).
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Figura 3.3
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Modificările nete ale acoperirilor de teren între
2000 - 2006 în Europa – schimbarea suprafeţei totale
în hectare şi schimbarea procentului

Modificările nete ale acoperirilor
de teren între 2000-2006 (ha)

Modificările nete ale acoperirilor de
teren (% din anul de referinţă 2000)
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Aceste modificări ale acoperirilor de terenuri afectează serviciile de
ecosistem. Caracteristicile solului joacă un rol crucial aici, deoarece
acestea influenţează apa, nutrienţi şi ciclurile carbonului. Materia
organică din sol este o formă de stocare terestră majoră a carbonului şi,
prin urmare, importantă pentru atenuarea schimbărilor climatice. Solurile
de turbă reprezintă cea mai mare concentraţie a materiei organice din
toate solurile, urmate de păşuni şi păduri gestionate extensiv: pierderile
de carbon din soluri apar astfel atunci când aceste sisteme sunt convertite.
Pierderea acestor habitate este, de asemenea, asociată cu capacitatea
scăzută de reţinere a apei, riscurile crescute de inundaţii şi eroziuni şi
atractivitatea redusă pentru recreere în aer liber.
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În timp ce creşterea uşoară a suprafeţei pădurilor este o evoluţie pozitivă,
declinul habitatelor naturale şi semi-naturale – incluzând păşunile,
mlaştinile, zonele noroioase şi bălţile, toate cu un conţinut ridicat de
materie organică a solului – este o cauză majoră de îngrijorare.
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Notă:	Acoperirea datelor este pentru toate cele 32 de ţări membre AEM – cu
excepţia Greciei şi Marii Britanii – şi cele 6 ţări care cooperează cu AEM.
Sursa:	AEM, CTE pentru Utilizarea Terenurilor şi Informaţii Spaţiale (f ).

În general, zonele urbane s-au extins în continuare în detrimentul tuturor
celelalte categorii de acoperiri de terenuri, cu excepţia pădurilor şi a
corpurilor de apă. Urbanizarea şi extinderea reţelelor de transport sunt
cauza fragmentării habitatelor, făcând astfel ca populaţii de animale
şi plante să fie mai vulnerabile la dispariţii la nivel local, datorită
împiedicării migraţiei şi dispersiei.
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Pădurile sunt puternic exploatate: ponderea pădurilor
seculare rămase în picioare este redusă în mod critic
Pădurile sunt cruciale pentru biodiversitate şi distribuirea serviciilor de
ecosistem. Ele oferă habitate naturale pentru viaţa plantelor şi animalelor,
protecţie împotriva eroziunii solului şi inundaţiilor, sechestrarea
carbonului, reglementarea climatică şi au o mare valoare recreativă şi
culturală. Pădurea este vegetaţia predominantă naturală în Europa, dar
pădurile rămase în Europa sunt departe de a fi nederanjate (D). Cele mai
multe sunt puternic exploatate. De obicei, pădurile exploatate duc lipsă
de cantităţi mai mari de lemn putred şi copaci mai bătrâni ce reprezintă
habitate pentru specii, iar în ele se regăsesc adesea o mare parte de
specii de arbori non-nativi (de exemplu, bradul Douglas). O cotă de 10%
din pădurile seculare a fost propusă a fi păstrată ca un minim pentru
menţinerea populaţiilor viabile ale celor mai critice specii din păduri (27).
Numai 5% din suprafaţa împădurită europeană este considerată în
prezent a fi nederanjată de oameni (D). Cele mai mari suprafeţe de
păduri seculare din UE se găsesc în Bulgaria şi România (28). Pierderea de
pădure veche, în combinaţie cu fragmentarea crescută ale celor rămase în
picioare, explică parţial starea continuă de conservare precară a multor
specii din păduri de interes european. Deoarece pierderea speciilor
actuale poate să apară la mult timp după cauzele ce produc fragmentarea
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Figura 3.4	Intensitatea forestieră. Sporul net anual în creşterea
stocului şi tăierile anuale de pădure disponibile pentru
furnizarea de lemn – 32 ţări membre AEM 1990 - 2005

Harta 3.1	Intensitatea forestieră - rata netă de recoltare în 2005
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habitatului, ne confruntăm cu o “datorie ecologică” – câteva specii
forestiere boreale vechi de 1 000 de ani au fost identificate ca prezentând
un risc grav de dispariţie pe termen lung (29).
Un aspect pozitiv este acela că tăierea curentă totală de lemn rămâne cu
mult sub re-creşterea anuală, precum şi a creşterilor de suprafeţe totale
de pădure. Acest lucru este sprijinit de tendinţele socio-economice şi
de iniţiativele politicilor naţionale în vederea îmbunătăţirii gestionării
pădurilor, coordonate în cadrul Forest Europe, o platformă de cooperare
la nivel ministerial din 46 de ţări, inclusiv cele ale UE (30).
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Gestionarea pădurilor nu este îndreptată numai în scopul salvgardării
recoltei de lemn, dar ia în considerare şi o gamă largă de funcţii ale
pădurii şi, astfel, serveşte ca un cadru pentru conservarea biodiversităţii
şi menţinerea serviciilor de ecosistem în păduri. Cu toate acestea,
multe aspecte rămân să fie abordate. O recentă Cartea Verde a UE (31)
se concentrează pe posibilele implicaţii ale schimbărilor climatice
în gestionarea şi protecţia pădurilor din Europa şi pe intensificarea
monitorizării, raportării şi schimbului de cunoştinţe. Există, de asemenea,
56
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îngrijorări cu privire la viitorul echilibru între oferta şi cererea de
lemn în UE‑27, având în vedere creşterile planificate în producţia de
bioenergie (32).
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Harta 3.2
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Zonele terenurilor agricole se reduc, dar se intensifică
gestionarea acestora: pajiştile bogate în specii sunt în declin
Conceptul de servicii de ecosistem este probabil cel mai evident pentru
agricultură. Obiectivul principal este furnizarea produselor alimentare, dar
terenurile agricole oferă multe alte servicii de ecosistem. Peisajele agricole
tradiţionale ale Europei constituie un patrimoniu cultural major, atrage
turismul şi oferă posibilităţi de recreere în aer liber. Solurile terenurilor
agricole joacă un rol-cheie în mişcările ciclice de nutrienţi şi ale apei.
Agricultura europeană se caracterizează printr-o dublă tendinţă:
intensificarea la scară largă în unele regiuni, şi abandonarea terenurilor în
altele. Intensificarea vizează creşteri performante şi necesită investiţii în
utilaje, drenaj, îngrăşăminte şi pesticide. De asemenea, aceasta este adesea
asociată cu rotaţii simplificate ale culturilor. Acolo unde circumstanţele
socio-economice şi biofizice nu permit acest lucru, agricultura rămâne
extensivă sau este abandonată. Aceste evoluţii au fost determinate de o
combinaţie de factori, inclusiv inovaţia tehnologică, de sprijinul politicilor
şi dezvoltările de pieţe internaţionale, precum şi de schimbările climatice,
tendinţele demografice şi schimbările stilului de viaţă. Concentrarea
şi optimizarea producţiei agricole a avut consecinţe majore pentru
biodiversitate, deoarece a devenit evidentă în declinul păsărilor şi
fluturilor de pe terenurile agricole.
Zonele agricole cu o biodiversitate ridicată, cum ar păşunile extensive,
reprezintă în continuare până la 30% din suprafaţa terenurilor agricole ale
Europei. Deşi valoarea sa naturală şi culturală este recunoscută în mediul
european şi de politicile agricole, actualele măsuri luate în cadrul PAC
nu sunt suficiente pentru a preveni un declin viitor. Marea majoritate a
terenurilor agricole cu valoare naturală ridicată (VNR), aproximativ 80%, este
în afara zonelor protejate (E) (33). Restul de 20% este protejată în conformitate
cu Directivele pentru Păsări şi Habitate. Şaizeci şi unu dintre tipurile de
231 habitate de interes Comunitar din Directiva UE pentru Habitate sunt
legate de gestionarea agricolă, în principal prin păscut şi cosit (34).
Rapoartele de evaluare furnizate de statele membre ale UE în concordanţă
cu Directiva pentru Habitate (35) indică faptul că starea de conservare a
acestor habitate agricole este mai rea decât a tuturor celorlalte. Măsurile
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Notă:	Estimare pe baza datelor privind acoperirea terenului (CORINE, 2000)
şi seturilor de date suplimentare privind biodiversitatea cu variaţii pe
anii de bază (aproximativ 2000á - 2006). Rezolutie: 1 km2 pentru datele
privind acoperirea terenurilor, de până la 0,5 ha pentru straturile cu
date suplimentare. Cifrele de pe hartă (nuanţe de verde) corespund la o
acoperire estimată a terenurilor agricole VNR pe o reţea de celule de 1 km2.
Din cauza marjelor de eroare în interpretarea datelor privind acoperirea
terenului, aceste cifre sunt considerate ca cele mai bune probabilităţi
de apariţie, mai degrabă decât estimările pentru acoperirea terenurilor.
Prezentarea terenurilor agricole VNR în zone roz, violet şi portocaliu este
cea mai sigură, deoarece aceste delimitări sunt bazate pe date actuale
pentru habitate şi specii.
Sursa:

JRC, AEM (h); indicatorul 20 SEBI (i).
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potenţial favorabile în conformitate cu Regulamentul privind dezvoltarea
rurală – al doilea pilon al PAC – necesită mai puţin de 10% din totalul
cheltuielilor PAC şi apar ca fiind slab orientate către conservarea
terenurilor agricole VNR. Marea majoritate a sprijinului PAC beneficiază
încă de cele mai intensive zone productive şi sisteme agricole (36).
Decuplarea subvenţiilor de producţie (F) şi conformitatea transversală
obligatorie de legislaţia de mediu poate uşura presiunea agriculturii
asupra mediului într-o oarecare măsură, dar acest lucru nu este suficient
pentru a asigura continuarea gestionării, ce este necesară pentru
conservarea eficientă a terenurilor agricole VNR.
Intensificarea agriculturii reprezintă ameninţări nu numai asupra
biodiversităţii pe terenurile agricole, dar şi asupra biodiversităţii în solul
terenurilor agricole. Greutatea totală a microorganismelor în solul de sub
un hectar de păşune, din zona temperată, poate depăşi 5 tone – la fel de
mult ca un elefant de dimensiune medie – şi depăşeşte adesea biomasa
supraterană. Aceste biote sunt implicate în cele mai multe din funcţiile
cheie ale solului. Conservarea solului este, prin urmare, o preocupare
majoră de mediu, deoarece procesele de degradare a solului sunt larg
răspândite în UE (a se vedea Capitolul 6).
Creşterea producţiei de bioenergie – de exemplu, în contextul ţintei UE de
creştere a cotei de energie regenerabilă utilizată în transport, până la 10%
până în 2020 (37) – a crescut, de asemenea, presiunile asupra resurselor din
terenurile agricole şi a biodiversităţii. Conversia terenurilor către anumite
tipuri de producţie de culturi de biocombustibil duce la intensificarea
utilizării pesticidelor şi îngrăşămintelor, reprezentând o încărcare crescută
de poluare şi pierderea în continuare a biodiversităţii. Foarte mult
depinde de modul unde conversia are loc şi măsura în care producţia
europeană contribuie la atingerea ţintei de biocombustibil. Informaţiile
disponibile sugerează că tendinţa către concentrarea agriculturii în zonele
cele mai productive, precum şi creştereaq pe mai departe a intensităţii şi
productivităţii, probabil va continua (38).
Ecosistemele terestre şi de apă dulce sunt încă sub
presiune, în ciuda reducerii încărcărilor de poluare
În afară de efectele directe de conversie şi de exploatare a terenurilor,
activităţile umane, cum ar fi agricultura, industria, producţia de deşeuri şi
transportul, provoacă efecte indirecte şi cumulative asupra biodiversităţii
– în special prin intermediul poluării aerului, solului şi apei. O gamă

60

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

Natura şi biodiversitatea

largă de poluanţi – inclusiv a substanţelor nutritive în exces, pesticide,
microbi, substanţe chimice industriale, metale şi produse farmaceutice –
ajung în sol şi în apele subterane şi de suprafaţă. Depunerile atmosferice
de substanţe de eutrofizare şi acidifiante, inclusiv oxidul de azot (NOX),
amoniacul plus oxizii de azot (NHX) şi dioxidul de sulf (SO2), se adaugă
la cocktailul de poluanţi. Efectele asupra ecosistemelor se întind, de
la distrugerea pădurilor şi a lacurilor prin acidifiere la deteriorarea
habitatelor din cauza îmbogăţirii cu nutrienţi, proliferarea algelor cauzată
de îmbogăţirea cu nutrienţi, precum şi disfuncţionalităţi neuronale şi
endocrine la nivelul speciilor, cauzate de pesticide, estrogeni steroidieni şi
substanţe chimice industriale, cum ar fi BPC-urile.
Cele mai multe date europene cu privire la efectele poluanţilor asupra
biodiversităţii şi ecosistemelor privesc acidificarea şi eutrofizarea (G). Una
dintre poveştile de succes ale politicii de mediu a Europei a fost reducerea
semnificativă a emisiilor poluantului de acidifiere SO2 începând cu anii
1970. Zona supusă la acidifiere a scăzut în continuare, din 1990. În 2010,
10% din suprafaţa ecosistemului natural al AEM-32 este, totuşi, încă
supusă la depuneri de acid, dincolo de încărcarea sa critică. Odată cu
scăderea emisiilor de oxizi de sulf, azotul emis din agricultură este acum
componenta principală de acidifiere a aerului nostru (39).
Agricultura este, de asemenea, o sursă majoră de eutrofizare, prin emisii
de azot şi fosfor în exces, ambele fiind utilizaţi ca nutrienţi. Echilibrul
nutrienţilor din agricultură, pentru multe ţări din UE, s-a îmbunătăţit
în ultimii ani, dar mai mult de 40% din zonele de ecosisteme sensibile
terestre şi de apă dulce sunt încă supuse depunerilor de azot atmosferic,
dincolo de încărcările lor critice. Este de aşteptat ca încărcările agricole de
azot să rămână ridicate, deoarece utilizarea în UE a îngrăşământelor de
azotaţi se estimează să crească cu aproape 4% până în 2020 (40).
Fosforul, în sistemele de apă dulce, provine în principal din scurgerile
din agricultură şi evacuările din uzinele de tratare a apelor reziduale
municipale. A existat o scădere semnificativă a concentraţiilor de fosfat
din râuri şi lacuri, în principal datorită împlementării progresive a
Directivei pentru Tratarea Apelor Reziduale Orăşeneşti (41) de la începutul
anilor 1990. Cu toate acestea, concentraţiile actuale depăşesc, de multe ori,
nivelul minim de eutrofizare. În unele corpurile de apă sunt în cantităţi de
aşa natură încât vor fi necesare îmbunătăţiri substanţiale pentru a obţine o
stare bună în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa (DCA).
Maximul, în atingerea unei stări bune a apei, până în 2015, în temeiul
DCA (17) va fi o reducere a nivelurilor excesive de nutrienţi găsite
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pentru Aer Curat pentru Europa ( j) (k). Turcia nu a fost inclusă în analize
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din cauza unei baze de date insuficiente pentru calcularea încărcărilor
critice. Pentru Malta nu există date disponibile.

Sursa:	Indicatorul 09 SEBI (l).

Sursa:	Indicatorul 09 SEBI (l).
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într‑un număr corpuri de apă în cadrul Europei, precum şi restaurarea
conectivităţii şi condiţiilor hidro-morfologice. Planurile de gestionare a
bazinelor hidrografice, stabilite de Statele Membre în temeiul DCA, care
urmează să fie operaţionale până în 2012, vor trebui să includă o serie de
măsuri eficiente pentru a combate toate sursele de poluare cu nutrienţi.
Acest lucru va avea nevoie de eforturi particulare de politică referitoare
la integrarea ulterioară a aspectelor de mediu în cadrul PAC. Mai mult,
implementarea completă a Directivei privind Nitraţii şi conformitatea cu
Directivele pentru Păsări şi Habitate sunt acţiunile principale ale politicii
ce însoţeşte sprijinul pentru DCA.
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Harta 3.5
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O mare parte din încărcarea cu poluanţi din apa dulce, descrisă în
secţiunea precedentă, este deversată în cele din urmă în apele de coastă,
făcând agricultura ca fiind, de asemenea, principala sursă de încărcare cu
azot din mediul marin. Depunerea atmosferică de azot – amoniac (NH3)
având ca origine agricultura, şi de NOX provenit din emisiile navelor –
este în creştere şi poate reprezenta 30% sau mai mult din încărcarea totală
de azot la suprafaţa mării.
Imbogăţirea cu nutrienţi este o problemă majoră în mediul marin, acolo
unde aceasta accelerează dezvoltarea fitoplanctonului. El poate modifica
compoziţia şi abundenţa de organisme marine care trăiesc în apele
afectate şi, în cele din urmă, conduce la epuizarea oxigenului, ucigând
astfel organisme care trăiesc în adâncuri. Epuizarea oxigenului a fost
escaladat dramatic in ultimii 50 de ani, crescând de la aproximativ zece
cazuri documentate în 1960, la cel puţin 169 în 2007 la nivel mondial (42)
şi este de aşteptat să devină mai larg răspândită, odată cu creşterea
temperaturii mării produsă de schimbările climatice. În Europa, problema
este evidentă, iar în particular, în Marea Baltică, acolo unde starea
ecologică actuală este considerată a fi predominant săracă spre rea (43).
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Sursa:	CGPM (m), ICES (n), Indicatorul 21 SEBI (o).

Mediul marin este, de asemenea, puternic afectat de activităţile de
pescuit. Peştele asigură principala sursă de venit pentru multe comunităţi
ce trăiesc de coastă, însă pescuitul în exces ameninţă viabilitatea stocurilor
de peşte, atât la nivel European, cât şi mondial (44). Dintre stocurile
comerciale evaluate în Marea Baltică, 21% sunt în afara limitelor biologice
de siguranţă (H). Pentru zone din Atlanticul de Nord-Est, procentele
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de stocuri aflate în afara limitelor biologice de siguranţă variază între
25%, în Arctica de Est, şi 62% în Golful Biscaya. În Marea Mediterană,
procentul de stocuri aflate în afara limitelor biologice de siguranţă este de
aproximativ 60%, având patru dintre cele şase zone care depăşesc 60% (45).
Pescuitul excesiv, nu numai că reduce stocul total de specii comerciale,
dar afectează distribuţia după vârstă şi mărime în cadrul populaţiilor de
peşte, precum şi compoziţia speciilor din ecosistemul marin. Mărimea
medie a peştelui capturat a scăzut şi a apărut, de asemenea, o scădere
serioasă a numărului de specii de peşti mari prădători, care ocupă
niveluri trofice mai ridicate (46). Consecinţele acesteia pentru ecosistemul
marin sunt încă greu de înţeles, dar ar putea fi substanţiale.
În timp ce reforma Politicii în domeniul Pescuitului Comun (PPC) a
stabilit obiectivele de conservare pe 2002, este larg recunoscut faptul că
acestea nu au fost atinse. O Carte Verde a UE privind reformarea PPC în
2009 a făcut apel la o reformă completă a modului în care activităţile de
pescuit sunt gestionate (47). Acesta recunoaşte pescuitul excesiv, supracapacitatea flotei, subvenţiile apăsătoare, elasticitatea economică scăzută
şi o scădere în biomasa de peşte prins de pescarii europeni. Acest lucru
marchează un pas important către punerea în aplicare a unei abordări
bazate pe ecosisteme, care reglementează exploatarea umană a resurselor
marine din perspectiva mult mai largă a serviciilor de ecosistem.
Menţinerea biodiversităţii, la nivel global, de asemenea
este crucială pentru oameni
Pierderea biodiversităţii are, în cele din urmă, consecinţe de anvergură
pentru oameni, prin impactul asupra serviciilor de ecosistem. Cultivarea
pe scară largă şi drenajul sistemelor naturale a crescut emisiile de carbon
în aer şi, în acelaşi timp, a redus capacitatea de reţinere a carbonul şi a
apei. Viteza crescută de scurgere, combinată cu precipitaţiile crescute, ca
urmare a schimbărilor climatice, este un cocktail periculos pe care, din ce
îm ce mai mulţi oameni, l-au experimentat sub forma unor inundaţii grave.
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Capacitatea lor de dispersie şi potenţialul lor de a deveni invazive, este
sporită de globalizarea comerţului, combinată cu schimbările climatice şi
vulnerabilitatea sporită a monoculturilor agricole.
Globalizarea, de asemenea, conduce la impacturi spaţiale de strămutate
a utilizăreii resurselor naturale. Epuizarea stocurilor europene de peşte,
de exemplu, nu a dus la penuria de alimente pe piaţa internă, dar a fost
compensată de o dependenţă în creştere faţă de importuri. Întrucât UE a
fost, în mare parte, auto-îndestulătoare până în 1997 (când captura totală
a crescut la 8 milioane de tone), nivelurile de furnizare pe piaţa internă a
scăzut cu peste 50% în 2007 (5,5 milioane de tone din 9,5 milioane de tone
consumate) (48).
Importuri nete mari au loc, de asemenea, pentru cereale (aproximativ
7,5 milioane de tone), nutreţuri (aproximativ 26 de milioane de tone)
şi lemn (aproximativ 20 de milioane de tone) (49), din nou cu implicaţii
semnificative pentru biodiversitate în afara Europei (cum ar fi defrişările
la tropice). În plus, dezvoltarea rapidă a cererii pentru biocombustibili
ar putea creşte pe mai departe amprenta globală a Europei (a se vedea
Capitolul 6). Tendinţe, ca acestea, cresc presiunea exercitată asupra
resurselor globale (a se vedea Capitolul 7).
În general, multe dintre contribuţiile biodiversităţii la bunăstarea
umană devin tot mai explicite. Tot mai mult asociem alimentele pe
care le mâncăm, hainele noastre şi materialele de construcţie, cu
“biodiversitatea”. Aceasta este o resursă vitală, care trebuie să fie
gestionată în mod durabil şi apărată, astfel încât, la rândul său, să ne
protejeze pe noi şi planeta. În acelaşi timp, Europa consumă în prezent de
două ori mai mult decât ceea ce pământurile şi mările sale pot produce.
Reconcilierea între aceste realităţi se află în centrul viziunii propuse UE
pentru 2050 şi a ţintei titlu pentru 2020; realizarea progresului necesită
implicarea activă a tuturor cetăţenilor – nu doar acele sectoare economice
şi actorii menţionaţi pe parcursul acestei evaluări.

Biodiversitatea afectează bunăstarea, de asemenea, prin oferirea de
posibilităţi de agrement şi peisaje atrăgătoare, o relaţionare care este tot
mai recunoscută în proiectarea urbană şi amenajarea teritoriului. Mai
puţin evidentă poate, dar la fel de importantă, este relaţia dintre modelele
de distribuţie a speciilor şi a habitatelor şi bolile transmise prin vectori.
Speciile alogene invazive pot reprezenta o ameninţare în acest sens.
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Resursele naturale şi deşeurile

4	Resursele naturale şi
deşeurile
Impactul global asupra mediului al utilizării resurselor din
Europa continuă să crească
Europa se bazează foarte mult pe resursele naturale (A) pentru a stimula
dezvoltarea sa economică. Producţia trecută şi actuală şi structura
consumului au sprijinit creşterea substanţială a bogăţiei în întreaga
Europă. Cu toate acestea, preocupările privind durabilitatea acestor
modele sunt în ascensiune, în special cu privire la implicaţiile legate de
utilizarea resurselor şi după utilizare. Evaluarea resurselor naturale şi
a deşeurilor în acest capitol completează evaluarea resurselor biotice
naturale din capitolul anterior, concentrându-se pe materiale, şi adesea pe
resursele neregenerabile, precum şi pe resursele de apă.
O perspectivă a ciclului de viaţă asupra resurselor naturale se referă la
mai multe aspecte de mediu legate de producţie şi consum, şi legăturile
acestora cu utilizarea resurselor şi generarea de deşeuri. În timp ce atât
utilizarea resurselor, cât şi generarea deşeurilor au un impact de mediu
distinct, două aspecte împărtăşesc multe din aceleaşi forţe motrice – în
mare parte legate de cum şi unde ne producem şi consumăm mărfurile,
precum şi modul în care vom folosi capitalul natural pentru a susţine
dezvoltarea economică şi structura consumului.
În Europa, utilizarea resurselor şi generarea de deşeuri continuă să
crească. Oricum, există diferenţe naţionale considerabile în utilizarea
resurselor pe persoană şi generarea deşeurilor, determinată în principal
de diferite condiţii sociale şi economice, precum şi de diferite niveluri
de conştientizare a aspectelor de mediu. În timp ce extracţia resurselor
în interiorul Europei a fost stabilizată în ultimul deceniu, dependenţa de
importuri este în creştere (1).

© Dag Myrestrand, Statoil
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Problemele de mediu asociate extracţiei şi prelucrării mai multor
materiale şi resurse naturale se mută din Europa către ţările exportatoare
respective. În consecinţă, efectele consumului şi utilizării resurselor din
Europa asupra mediului la nivel mondial sunt în creştere. Dacă utilizarea
resurselor din Europa depăşeşte disponibilitatea locală, dependenţa
Europei şi concurenţa pentru resursele din alte părţi ale lumii ridică
întrebări legate de securitatea în furnizarea resurselor pentru Europa pe
termen lung, putând apărea conflicte viitoare (2).
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Lanţul ciclului de viaţă: extracţie - producţie consum - deşeuri
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Sursa:	AEM, CTE pentru Consum şi Producţie Durabile.

Ambiţia Europei este de a decupla creşterea economică de
degradarea mediului
Gestionarea deşeurilor a fost o focalizare a politicilor de mediu ale UE
începând cu 1970. Astfel de politici, care cer tot mai mult reducerea,
refolosirea şi reciclarea deşeurilor, contribuie la închiderea buclei de
utilizare a materialelor în întreaga economie prin furnizarea de materiale
reziduale derivate ca factori de intrare pentru producţie.
Mai recent, ideea ciclului de viaţă a fost introdusă ca principiu director de
gestionare a resurselor. Impactul asupra mediului este luat în considerare
de-a lungul întregului ciclu de viaţă al produselor şi serviciilor, pentru a
evita sau a minimiza deplasarea sarcinii de mediu între diferite faze ale
ciclului de viaţă şi de la o ţară la alta – utilizarea instrumentelor bazate
pe piaţă atunci când este posibil. Ideea ciclului de viaţă afectează nu
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doar mediul, ci de asemenea şi cele mai multe politici sectoriale – prin
utilizarea de materiale şi de energie din deşeuri, reducerea emisiilor, şi
re-utilizarea terenurilor deja dezvoltate.
UE reuneşte deşeurile cu politicile de utilizare a resurselor în Strategia
tematică privind prevenirea şi reciclarea deşeurilor (3) şi în Strategia
tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale (4). Mai mult, UE
şi-a stabilit un obiectiv strategic de îndreptare spre modele mai durabile
de consum şi de producţie, cu scopul de a decupla utilizarea resurselor şi
producerea de deşeuri de efectele negative asociate asupra mediului şi de a
deveni cel mai bun model economic din lume. (PAM 6) (5).
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Resursele naturale şi deşeurile

În plus, apa, ca resursă naturală regenerabilă este sub Directiva Cadru
privind Apa (6), care urmăreşte să garanteze furnizarea de aprovizionări
suficiente cu apă de bună calitate de suprafaţă şi subterană, aşa cum este
necesar pentru o utilizare durabilă, echilibrată şi justă a apei. În plus,
considerente mai largi ale deficitului de apă în contextul consumului
durabil şi al producţiei, cât şi al schimbărilor climatice, precum şi întărirea
gestionării cerinţei de apă necesită o mai bună informare de bază şi
dezvoltarea de noi politici.
Gestionarea deşeurilor continuă să treacă de la eliminare
la reciclare şi prevenire
Orice societate cu o istorie în care industria şi consumul s-au dezvoltat
rapid se confruntă cu problema de gestionare durabilă a deşeurilor,
iar pentru Europa această problemă continuă să ridice probleme
considerabile.
UE s-a angajat să reducă generarea de deşeuri, dar nu a reuşit. Tendinţele
pentru acele fluxuri de deşeuri pentru care există date disponibile indică
necesitatea de a reduce producerea de deşeuri în termeni absoluţi, pentru
a asigura reducerea în continuare a efectelor asupra mediului. În 2006,
UE-27 ţări au produs aproximativ 3 miliarde de tone de deşeuri – o medie
de 6 tone pe persoană. Există diferenţe substanţiale în generarea de
deşeuri între ţări, până la un factor de 39 între Statele Membre ale UE, în
principal datorită diverselor structuri industriale şi socio-economice.
De asemenea, producerea de deşeuri municipale pe persoană variază
în funcţie de un factor de 2,6 între ţări, în valoare de 524 kg pe persoană
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Figura 4.2	Tendinţe în utilizarea resurselor materiale în UE‑15 şi
UE‑12 şi producerea de deşeuri municipale din UE‑27,
comparativ cu PIB-ul şi populaţia
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Producerea de deşeuri provenite din construcţii şi activităţi de demolare
a crescut, ca şi deşeurile din ambalaje. Nu există serii de date în timp
pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice; cu toate acestea,
previziunile recente arată că aceasta va fi una dintre cele mai rapide
creşteri a fluxurilor de deşeuri (7). Volumul de deşeuri periculoase, care
s-a ridicat la 3% din totalul deşeurilor produse în UE‑27 în 2006 (8), este de
asemenea în creştere în UE şi rămâne o provocare cheie.
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Generarea nămolului de epurare este în creştere de asemenea, fiind legată
mai ales de punerea în aplicare a Directivei privind epurarea apelor uzate
urbane (9). Acest lucru provoacă îngrijorare în legătură cu prevederile
ei (şi efectele asupra producţiei de alimente în cazul în care terenul agricol
este utilizat).
De asemenea, deşeurile marine (B) constituie un domeniu de interes
crescut pentru mările europene (10) (11) (12): gestionarea efectelor acestora
a fost inclusă în Directiva-cadru privind strategia pentru mediul
marin (13) şi în convenţiile regionale referitoare la mări.
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În plus, este demn de remarcat faptul că există unele provocări specifice
legate de deşeuri în ţările din Balcanii de Vest referitoare la practicile din
trecut, cum ar fi deşeurile negestionate provenite din industria minieră,
de la prelucrarea petrolului, din industria chimică şi a cimentului, precum
şi consecinţele conflictelor de la începutul anilor 1990 (14).
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Notă:	Consumul intern de materiale (CIM) cuprinde cantitatea totală de
materiale (cu excepţia apei şi a aerului), care sunt consumate efectiv
de către o economie naţională: extracţie utilizată pe piaţa internă,
plus importuri fizice (greutate în masă a bunurilor importate), minus
exporturi (greutate în masă a bunurilor exportate).
Surse:	Consiliul Conferinţei (a), Eurostat (indicator – piaţa internă de consum),
AEM (generarea de deşeuri municipale, SPI 16).
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în 2008, în medie UE‑27 ţări. Acesta a crescut între 2003 şi 2008 în 27 din
35 de ţări analizate. Cu toate acestea, creşterea de generare a deşeurilor
municipale în UE - 27 a fost mai lentă decât cea a PIB-ului, obţinându‑se
astfel decuplarea relativă pentru acest flux de deşeuri. Creşterea
volumului de deşeuri a fost determinată în principal de consumul casnic
şi creşterea numărului de gospodării.
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Între timp, gestionarea deşeurilor s-a îmbunătăţit în aproape toate ţările
UE, astfel încât mai multe deşeuri au început a fi reciclate şi mai puţin
depozitate. Cu toate acestea, aproape jumătate din cele 3 miliarde de tone
de deşeuri totale generate în UE‑27 în 2006 au fost depozitate. Restul au
fost recuperate, reciclate şi refolosite, sau incinerate.
Buna gestionare a deşeurilor reduce impactul asupra mediului şi oferă
oportunităţi economice. S-a estimat că aproximativ 0,75% din PIB-ul UE
corespunde gestionării deşeurilor şi reciclării (15). Sectorul reciclării are
o cifră de afaceri estimată la 24 de miliarde de Euro şi are aproximativ
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Figura 4.3

Procentul de deşeuri municipale care sunt depozitate
în ţările AEM, 2003 şi 2008, şi dezvoltarea gestionării
deşeurilor municipale în UE‑27, din 1995 până în 2008

%

Comerţul transfrontalier cu deşeuri este în creştere, în mare parte
pentru reciclare, sau ca materiale şi pentru recuperarea de energie.
Această evoluţie este determinată de politicile UE care solicită minimul
ratelor de reciclare a deşeurilor selectate, provenite din fluxurile de
deşeuri, precum şi de forţe economice: pentru mai mult de un deceniu,
preţurile la materiile prime au fost ridicate sau în creştere, făcând din
deşeuri o resursă din ce în ce mai valoroasă. În acelaşi timp, exportul
de bunuri folosite (de exemplu, autoturisme uzate) şi tratarea ulterioară
necorespunzătoare a deşeurilor (de exemplu, depozitele de deşeuri)
în ţările de destinaţie pot contribui la o pierdere considerabilă a
resurselor (C).
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Comerţul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri problematice, a crescut,
de asemenea, prin expedierea în afara graniţelor. Exporturile au crescut cu
aproape un factor de patru între 1997 şi 2005. Marea majoritate a acestor
deşeuri sunt transportate între statele membre UE. Deplasările sunt
antrenate de existenţa capacităţilor de tratare a deşeurilor periculoase
în aceste ţări, de standardele de mediu diferite între ţări, precum şi de
costurile diferite. Între timp, creşterea transporturilor ilegale de deşeuri,
de exemplu, de la echipamente electrice şi electronice, este o tendinţă care
trebuie oprită.
În general, efectele creşterii comerţului cu deşeuri asupra mediului
necesită o examinare mai minuţioasă, printr-o gamă largă de unghiuri.
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jumătate de milion de persoane implicate. Astfel, UE are aproximativ 30%
din cota mondială a industriilor ecologice şi 50% din industria deşeurilor
şi reciclării (16).
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2008
Reciclate

Gestionarea europeană se bazează pe principiile prioritizării deşeurilor:
prevenirea deşeurilor; reutilizarea produselor, reciclare; recuperare,
inclusiv a energiei prin incinerare; şi, în final de eliminare. Deşeurile sunt,
prin urmare, din ce în ce mai mult privite ca o resursă de producţie şi
ca o sursă de energie. Cu toate acestea, în funcţie de condiţiile locale şi
regionale, activităţi diferite de gestionare a deşeurilor pot avea diferite
efecte asupra mediului.
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Deşi impactul tratării deşeurilor asupra mediului a fost redus
considerabil, există în continuare un potenţial de ameliorare, în primul
rând prin aplicarea integrală a reglementărilor existente, iar apoi prin
extinderea politicilor existente de deşeuri pentru a încuraja consumul
durabil şi practicile de producţie care să includă utilizarea mai eficientă a
resurselor.
Politicile pentru deşeuri pot reduce, în primul rând, trei tipuri de
presiuni asupra mediului: emisiile provenite de la instalaţiile de tratare
a deşeurilor, cum ar fi metanul din rampele de gunoi; efectele extracţiei
primare a materiilor prime; poluarea aerului şi emisiile de gaze cu efect
de seră din consumul de energie în procesele de producţie. Deşi procesele
de reciclare au ele însele efecte asupra mediului, în majoritatea cazurilor
efectele globale evitate prin reciclare şi recuperare sunt mai mari decât
cele suportate în cadrul proceselor de reciclare (17).
Prevenirea deşeurilor poate contribui la reducerea impactului asupra
mediului pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viaţă a resurselor.
Deşi prevenirea are cel mai mare potenţial pentru reducerea presiunilor
asupra mediului, politicile de reducere a generării de deşeuri au
fost rare şi, adesea, nu foarte eficiente. De exemplu, a existat un
accent pe redirecţionarea deşeurilor biologice, inclusiv a deşeurilor
alimentare (D) (E) (18) de la depozitele de deşeuri. Dar mai poate fi atins
prin abordarea producţiei de alimente şi a întregului lanţ de consum
pentru a preveni deşeurile, astfel încât să contribuie, de asemenea, la
utilizarea durabilă a resurselor, protecţia solului şi atenuarea schimbărilor
climatice.
Reciclarea deşeurilor (şi prevenirea deşeurilor) este strâns legată de
utilizarea materialelor. În medie, 16 tone de materiale sunt utilizate anual
per persoană în UE, o mare parte din ele transformându-se, mai devreme
sau mai târziu în deşeuri: din cele 6 tone de deşeuri totale generate
anual per persoană, în jur de 33% provin din activităţile de construcţii şi
demolare, aproximativ 25% din industria extractivă, 13% din producţie
şi 8% din gospodării. Cu toate acestea, legături directe între utilizarea
resurselor şi generarea de deşeuri sunt dificil de cuantificat cu indicatorii
actuali, din cauza diferenţelor metodologice în contabilitate a acestora şi a
lipsei seriilor de date pe termen lung.
Creşterea utilizării resurselor globale şi generarea deşeurilor în Europa
sunt strâns legate de creşterea economică şi creşterea prosperităţii.
În termeni absoluţi, Europa foloseşte din ce în ce mai multe resurse.
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Figura 4.4

Utilizarea resurselor pe persoană, în funcţie de ţară,
2000 şi 2007
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Notă:	Consumul intern de materiale (CIM) cuprinde cantitatea totală de
materiale (cu excepţia apei şi a aerului), care sunt consumate efectiv
de către o economie naţională. Sunt incluse extracţia internă utilizată
şi importurile fizice (greutate în masă a bunurilor importate), mai puţin
exporturile (greutate în masă a bunurilor exportate).
Sursa:	Eurostat şi OCED (date CIM), Consiliul Conferinţei (a), Centrul de
Dezvoltare şi Creştere Economică Groningen (date demografice).
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De exemplu, utilizarea resurselor a crescut cu 34% între 2000 şi 2005 în
UE‑12. Acest lucru continuă să aibă consecinţe de mediu şi economice
considerabile. Din 8,2 miliarde de tone de materiale utilizate în UE‑27 în
2005, mineralele inclusiv metale, au reprezentat mai mult de jumătate, iar
combustibilii fosili şi biomasa aproximativ un sfert fiecare.
Categoria de utilizare a resurselor, care a crescut cel mai mult între anii
1992 şi 2005, a fost cea de minerale pentru construcţii şi uz industrial.
Diferenţele între ţări sunt semnificative: utilizarea resurselor pe persoană
variază în funcţie de un factor de aproape zece între cel mai mare şi cel
mai mic număr. Factorii care determină utilizarea resurselor pe persoană
includ clima, densitatea populaţiei, infrastructura, disponibilitatea
resurselor, nivelul de dezvoltare economică, precum şi structura
economiei.
Deşi nivelul de extracţie a resurselor în Europa a rămas stabil, iar în
unele cazuri chiar a scăzut – unele probleme negestionate din extracţia
trecută persistă, fiind legate de închiderile miniere. Pentru că Europa
foloseşte rezerve uşor accesibile, aceasta va trebui să se bazeze mai
mult pe minereuri mai puţin concentrate, resurse mai puţin accesibile şi
combustibili fosili cu un conţinut mai mic de energie, care se aşteaptă să
cauzeze un impact mai mare asupra mediului per unitate de materie sau
de energie produsă.
Utilizarea crescută a resurselor pentru a alimenta creşterea economică
ridică probleme în asigurarea aprovizionării şi a randamentelor
sustenabile, şi gestionarea impactului asupra mediului în ceea ce priveşte
capacităţile de absorbţie a ecosistemelor. O provocare pentru ambele
domenii, politică şi ştiinţă este cum să măsoare cel mai bine impactul
asupra mediului care rezultă din utilizarea resurselor; mai multe iniţiative
curente au drept scop cuantificarea corectă a impactului utilizării
resurselor asupra mediului.
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Caseta 4.1 Cuantificarea presiunilor şi a efectelor utilizării
resurselor asupra mediului
Câteva iniţiative au avut drept scop o mai bună cuantificare a efectelor
utilizării resurselor, precum şi urmărirea evoluţiei disocierii (de exemplu,
disocierea creşterii economice de utilizarea resurselor şi disocierea creşterii
economice de utilizarea resurselor şi degradarea mediului).
Consumul intern de materiale (CIM) este adesea folosit ca un indicator
pentru presiunile de mediu prin utilizarea resurselor. CIM măsoară resursele
consumate direct într-o economie naţională, înţelegând că, în cele din urmă,
fiecare tonă de material care intră într-o economie va ieşi ca deşeuri sau
emisii. Cu toate acestea, o astfel de abordare bazată pe masă nu se referă la
diferenţe mari a impactului asupra mediului între diferite materiale.
Consumul de materiale mediu ponderat (CMMP) este un indicator care
încearcă să combine informaţii despre fluxurile de materiale, cu informaţii
despre presiunile asupra mediului pentru anumite categorii, inclusiv epuizarea
resurselor abiotice, utilizarea terenurilor, încalzirea globală, reducerea
stratului de ozon, toxicitate umană, ecotoxicitate terestră, ecotoxicitatea
acvatică, formarea smogului fotochimic, acidifierea, eutrofizarea, şi radiaţii.
Cu toate acestea, CMMP, de asemenea, se concentrează pe presiunile asupra
mediului înconjurător şi, astfel, oferă doar o viziune pentru efectele conexe.
Abordarea Matricii Naţionale de Contabilitate extinsă de conturile de
mediu (MNCCM) vizează să evalueze presiunile de mediu, dar, de asemenea,
în continuare să includă presiunile asupra mediului încorporate în produse şi
servicii comercializate. Astfel, abordarea rezultatelor conturilor tradiţionale
de materiale şi MNCCM poate fi destul de diferită. Această diferenţă poate fi
ilustrată prin analiza emisiilor de gaze cu efect de seră: în timp ce conturile
tradiţionale pentru emisiile naţionale se bazează pe o perspectivă teritorială,
abordarea MNCCM îşi propune să includă toate emisiile induse de consumul
unei naţiuni.
În plus faţă de cele de mai sus, un coş de indicatori sau metode de
contabilitate a fost identificat, având ca scop monitorizarea impactului
utilizării resurselor asupra mediului. Acestea includ Amprenta Ecologică (EF),
care compară cerinţa umană cu capacitatea de regenerare ecologică a
Pământului., Producţia Primară Netă Destinată Omului (PPNDO), Conturi ale
Terenurilor şi Ecosistemelor (COTE) (b).
Sursa: AEM.
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Reducerea utilizării resurselor în Europa reduce impactul
global asupra mediului
Economiile europene crează din ce în ce mai multă abundenţă din
resursele pe care le folosim. Utilizarea eficientă a resurselor în Europa
s-a îmbunătăţit în ultimele două decenii, prin utilizarea mai multor
tehnologii eco-eficiente, prin tranziţia la economii bazate pe servicii şi
prin creşterea cotei de importuri în economiile UE.
Cu toate acestea, diferenţele în utilizarea eficientă a resurselor din
Europa sunt substanţiale, cu un factor de aproape zece între economiile
europene cele mai eficiente şi cele mai puţin eficiente. Factorii care
afectează eficienţa resurselor includ nivelul tehnologic de producţie şi de
consum; cota de servicii faţă de industria grea; sistemele de reglementare
şi sistemele fiscale, precum şi cota importurilor în utilizarea resurselor
totale.

Creşterea productivităţii muncii, energiei şi
materialelor, UE‑15 şi UE‑12
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Surse:	Consiliul Conferinţei (a), Centrul de dezvoltare şi creştere economică
Groningen (PIB & date orare de lucru); Eurostat; Institutul Wuppertal
pentru Climă, Mediu şi Energie (date de materiale); Agenţia Internaţională
a Energiei (date de energie).
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Abordarea productivităţii resurselor şi a eficienţei energetice, prin
înlocuirea resurselor neregenerabile cu resurse regenerabile, precum
şi abordarea decalajelor eficientizării resurselor între UE‑15 şi
Statele Membre UE‑12 poate să ofere oportunităţi pentru creşterea
competitivităţii europene.

Gestionarea resurselor de apă diferă de gestionarea altor resurse datorită
caracteristicilor unice ale apei, ca resursă:, circuitul apei în natură este
dependent de influenţele climatice, astfel disponibilitatea acesteia
variază în timp şi spaţiu. Se leagă de asemenea de diferite regiuni şi
alte mijloace de protecţie a mediului. Apa este baza funcţionării multor
ecosisteme – cum ar fi transportul, furnizarea de energie, de curăţare –
dar poate transfera, de asemenea, efecte dintr-un mediu în altul sau de
la o regiune la alta. Acest lucru explică necesitatea integrării şi cooperării
transfrontaliere.
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Într-adevăr, creşterea productivităţii resurselor în ultimii peste patruzeci
de ani a fost semnificativ mai lentă decât cea a productivităţii muncii şi, în
unele cazuri, faţă de energie. În timp ce unele din acestea sunt rezultatul
restructurării economiilor, cu o pondere tot mai mare a serviciilor, aceasta
reflectă, de asemenea, faptul că munca a devenit relativ mai costisitoare
în comparaţie cu energia şi materialele, parţial ca urmare a regimurilor
fiscale în vigoare.

Gestionarea cerinţei de apă este esenţială pentru
utilizarea resurselor de apă în limitele naturale
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Figura 4.5

Amplitudinea diferenţelor dintre ţări indică un potenţial semnificativ
de îmbunătăţire. De exemplu, eficientizarea resurselor în UE‑12 este de
numai aproximativ 45% decât cea din UE‑15. Proporţia s-a schimbat
puţin în ultimele două decenii, şi îmbunătăţirea eficienţei în UE‑12 s-a
înregistrat înainte de anul 2000 în cea mai mare parte.
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Cerinţa apei pentru consum uman este în concurenţă directă cu apa
necesară menţinerii funcţiilor ecologice. În multe locaţii din Europa,
apa utilizată de către agricultură, industrie, aprovizionarea cu apă a
populaţiei şi turismului pune o presiune considerabilă asupra resurselor
de apă ale Europei, iar cerinţa depăşeşte adesea disponibilitatea locală –
şi acest lucru este probabil să fie mai exacerbat de efectele schimbărilor
climatice.
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Figura 4.6

Indice de exploatare a apei - la sfârşitul anilor
1980 / începutul anilor 1990 (IEA - 90) în comparaţie
cu ultimii ani disponibili (1998 - 2007) (F)

Cipru
Belgia
Spania
Italia
Malta
Turcia
Germania
Polonia
Franţa
Portugalia
Estonia
Grecia
Anglia şi Ţara Galilor
Republica Cehă
Olanda
Lituania
Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei
Bulgaria
Ungaria
Elveţia
Austria
Danemarca
Luxemburg
Slovenia
România
Finlanda
Irlanda
Suedia
Slovacia
Letonia
Islanda
Norvegia

Principalele motive pentru captarea excesivă a apei includ creşterea
cerinţei pentru irigaţii şi turism. În plus, pierderi considerabile de apă pot
apărea în reţelele publice de alimentare şi distribuţie înainte de a ajunge la
consumatori, agravând astfel, deficitul de apă în regiunile deja deficitare.
În unele ţări, această pierdere din reţeaua de alimentare poate fi de până
la 40% din aprovizionarea totală cu apă, în altele ea este sub 10% (19).
Combinînd factorii economici şi naturali rezultă diferenţe regionale
majore în utilizarea apei. Utilizarea apei este stabilă în sudul Europei şi
în scădere în vestul Europei. Această scădere este atribuită în mare parte
schimbărilor comportamentale, îmbunătăţirilor tehnologice şi prevenirii
pierderilor de apă în sistemele de distribuţie, susţinută de tarifarea
apei. Europa de Est s-a confruntat cu scăderi substanţiale ale utilizării
apei – media anuală a utilizării apei în perioada 1998 - 2007 a fost cu
aproximativ 40% mai mică decât la începutul anilor 1990 – în principal ca
urmare a introducerii preţurilor mai mari pe metrul cub de apă, precum şi
a închiderii unor industrii intensiv consumatoare de apă (19).
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Notă:

IEA: cantitatea totală anuală ca procent din resursele de apă dulce
disponibile pe termen lung.
Pragul de avertizare, ceea ce diferenţiază o detensionare dintr-o regiune
de apă limitată, este de aproximativ 20%, cu un deficit sever care apare
atunci când IEA depăşeşte 40%.

Sursa:
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Resursele de apă, precum şi cerinţa de apă de către diferite sectoare
economice sunt inegal distribuite în întreaga Europă. Chiar dacă apa este
abundentă la scară naţională, ar putea fi limitată în bazinele hidrografice
individuale, în diferite perioade de timp sau anotimpuri. În particular,
bazinele hidrografice din regiunea mediteraneană, şi ocazional, de
asemenea, din unele regiuni nordice, practică o captare excesivă a apei.

În trecut, gestionarea europeană a apei s-a concentrat în mare măsură pe
creşterea alimentării prin forarea unor puţuri noi, construirea de baraje şi
rezervoare, investind în desalinizare şi la scară largă în infrastructura de
transfer a apei. Creşterea problemelor deficitului de apă şi seceta indică
în mod clar necesitatea unei abordări de gestionare mai durabilă. Există
o necesitate specială în a investi în gestionarea cerinţei de apă, mărind
eficienţa utilizării apei.
Este posibilă o eficienţă mai mare în utilizarea apei. De exemplu, există
un mare, dar în prezent nerealizat, potenţial pentru contorizarea apei şi
reutilizarea apelor uzate (19). Refolosirea apelor uzate a fost experimentată
pe plan internaţional, în regiuni cu apă puţină, pentru a fi o sursă de apă
în cazul secetei şi una dintre soluţiile cele mai eficiente la penuria de apă.
În Europa, apa uzată este refolosită în special în sudul Europei.

AEM, CTE pentru Apă.
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În cazul în care calitatea este bine controlată, beneficiile pot fi substanţiale,
inclusiv creşterea disponibilităţii apei, reducerea evacuărilor de nutrienţi,
şi reducerea costurilor de fabricaţie pentru industrie.

între utilizări concurente, cum ar fi uz casnic, industrie, agricultură şi
mediul înconjurător (a se vedea, de asemenea, Capitolul 6).

Nu în ultimul rând, practicile de utilizare a terenurilor şi planificarea
dezvoltării ar putea avea un impact major asupra deficitului de apă, prin
consideraţii compatibile de utilizare a apelor subterane, în paralel cu cele
de suprafaţă. Exploatarea intensivă a acviferelor poate duce la o supraexploatare, precum cea referitoare la captarea excesivă pentru irigaţii.
Rezultatul pe termen scurt a majorării productivităţii şi a modificărilor
în utilizarea terenurilor exacerbează efectele suplimentare exploatării
apelor subterane şi poate stabili un ciclu nedurabil în dezvoltarea
socio‑economică – inclusiv riscul de sărăcie, primejdie socială, securitate
energetică şi alimentară (20).

Structurile consumului sunt drivere cheie de utilizare a
resurselor şi de generare a deşeurilor

Practicile de utilizare a terenurilor pot provoca, de asemenea, modificări
semnificative hidro-morfologice cu potenţiale consecinţe ecologice
negative. De exemplu, multe zone umede importante, păduri şi zone
inundabile din Europa au fost drenate şi îndiguite, regularizările şi
canalele fiind construite pentru a sprijini urbanizarea, agricultura,
cererea de energie şi protecţia împotriva inundaţiilor. Problemele legate
de cantitatea şi calitatea apei, de cerinţa apei pentru irigaţii, conflictele
apărute ca urmare a utilizării apei, aspectele legate de mediu şi cele
socio‑economice şi aspectele de gestionare a riscurilor pot fi mai bine
integrate în sistemele instituţionale şi politice.
Directiva Cadru privind Apa (DCA) oferă un cadru pentru integrarea
standardelor ridicate de mediu pentru calitatea apei şi utilizarea în alte
politici (6). O primă analiză asupra planurilor de gestionare a bazinelor
hidrografice, care au fost înfiinţate şi raportate de către Statele Membre
în timpul primei runde de punere în aplicare a DCA, indică faptul că
un număr semnificativ a acestor bazine se confruntă cu un risc ridicat
de a nu obţine o stare ecologică bună până în 2015. În multe cazuri,
acest lucru este din cauza unor probleme legate de gestionarea apei, în
special legat de cantitatea de apă şi de irigare, modificări ale structurii
malurilor râurilor şi ale albiilor râurilor, legătura dintre râuri şi măsurile
nesustenabile de protecţie împotriva inundaţiilor, care nu au fost abordate
mai devreme de către politicile orientate spre poluare.
Provocarea globală pe care DCA o poate aborda, în cazul în care va fi pe
deplin implementată, este de a asigura disponibilitatea durabilă a unei
ape de bună calitate, precum şi gestionarea unor compromisuri inevitabile
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Utilizarea resurselor, apa, energia şi generarea de deşeuri sunt toate
conduse de structurile noastre de consum şi producţie.
Cea mai mare parte a emisiilor de gaze cu efect de seră, substanţele
acidifiante, emisiile de precursori ai ozonului troposferic şi materialele
de intrare cauzate de ciclurile de viaţă ale activităţilor legate de consum
pot fi alocate principalelor zone de alimentaţie, locuinţe şi infrastructurii,
precum şi mobilităţii. În cadrul unei analize în nouă ţări (F), aceste trei
domenii de consum au contribuit cu 68% din emisiile gazelor cu efect de
seră, cu 73% din emisiile acidifiante, 69% din emisiile de precursori ai
ozonului troposferic şi 64% din aportul de materiale directe şi indirecte,
inclusiv utilizarea resurselor interne şi importate în 2005.
Mâncarea şi băutura, mobilitatea şi extinderea într-o mai mică măsură
a locuinţelor, sunt de asemenea, domenii de consum de uz casnic cu
presiuni intense, ceea ce indică cele mai mari presiuni asupra mediului
pe Euro cheltuit. Scăderea presiunilor produse mediului cauzate
de consumul casnic ar putea fi atinsă prin diminuarea presiunilor
categoriilor de consum individual – de exemplu, prin îmbunătăţirea
eficienţei energetice a locuinţei; prin comutarea cheltuielilor de transport
cu autoturisme private către transportul public sau prin trecerea
cheltuielilor gospodăreşti de la o categorie de presiune intensivă (cum
ar fi transportul) la una de mică intensitate (cum ar fi mijlocul de
comunicaţie).
Politica europeană a început să abordeze doar de curând provocarea
legată de utilizarea crescândă a resurselor şi structurile nedurabile de
consum. Politicile europene, cum ar fi politica produsului integrat (21) şi
Directiva privind proiectarea ecologică (22) s-au concentrat pe reducerea
impactului produselor asupra mediului, inclusiv consumul lor de energie,
pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă: se estimează că peste 80% din
ansamblul efectelor asupra mediului legate de produs sunt determinate
în faza de proiectare a unui produs. În plus, politicile UE stimulează, de
asemenea, pieţe favorabile inovaţiei prin iniţiativa UE privind pieţelepilot (23).
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Figura 4.7	Intensitatea presiunii (unitate presiune pe Euro
cheltuit) categoriilor de consum de uz casnic, 2005
Intensitatea presiunii în raport cu media tuturor categoriilor de consum
5.0
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4.0

Planul de acţiune UE pentru 2008 privind consumul şi producţia durabile
şi politicile industriale durabile (24) consolidează abordarea ciclului de
viaţă. În plus, se consolidează achiziţiile publice ecologice şi se iniţiază
unele acţiuni pentru a fi abordate în comportamentul consumatorilor. Cu
toate acestea, politicile actuale nu acordă suficientă atenţie cauzelor care
stau la baza consumului de produse nedurabile, tind să se concentreze în
schimb pe reducerea impactului, şi sunt adesea bazate pe instrumente de
voluntariat.
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Sursa:	AEM, proiect MNCCM.

În general, o mare parte a bazei de resurse UE este acum situată în
străinătate – mai mult de 20% din resursele utilizate în Europa sunt
importate (25) (26). Această dependenţă de import este evident legată de
combustibili şi produse miniere. Un efect secundar al acestei balanţei
comerciale este faptul că unele dintre efectele consumului european
asupra mediului sunt resimţite de către ţările şi regiunile exportatoare.
Europa este, de exemplu, un importator net de furaje şi cereale pentru
carne europeană şi producţia de lapte. De asemenea, mai mult de
jumătate din proviziile de peşte la nivelul UE sunt importate: decalajul
de 4 milioane tone între cererea şi oferta în peşte în Europa este formată
prin acvacultură şi importuri (27). Acest fapt ridică din ce în ce mai mult
preocupările legate de impactul asupra stocurilor de peşte, precum şi alte
efecte asupra mediului legate de producţia de alimente şi consum (a se
vedea Capitolul 3).
Pentru multe materiale şi bunuri comerciale, presiunile de mediu legate
de extracţia şi / sau de producţia lor – cum ar fi generarea deşeurilor,
utilizarea apei sau a energiei – afectează ţările de origine. Cu toate acestea,
chiar dacă aceste presiuni pot fi semnificative, ele nu sunt reflectate în
indicatorii frecvent utilizaţi astăzi. Pentru unele produse, de exemplu
pentru computere sau telefoane mobile, aceste presiuni ar putea fi cu
multe ordine de mărime mai ample, decât greutatea reală a produsului în
sine.
Un alt exemplu de utilizare a resurselor naturale incluse în produse
comercializate este cerinţa de apă necesară pentru multe produse
alimentare şi produse din fibre. Producţia lor înseamnă un export
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Figura 4.8

Resursele naturale şi deşeurile

Balanţa comercială fizică UE‑27 faţă de restul lumii,
2008

Uniunea Europeană
(UE-27)

Biomasă
(126 milioane tone)

Restul Lumii
(RL)

indirect, şi de multe ori implicit al resurselor de apă: de exemplu, 84%
din amprenta de apă din UE legată de bumbac, care este o măsură pentru
cantitatea totală de apă utilizată pentru producerea de bunuri şi servicii
consumate – se află în afara UE , mai ales în regiuni cu apă puţină şi cu
irigare intensivă (28).
Impactul comerţului asupra mediului poate fi agravat de scăderea
standardelor sociale şi de mediu, în unele ţări exportatoare, în special
în comparaţie cu cele din UE. Oricum, globalizarea şi comerţul permit,
de asemenea, ţărilor cu resurse bogate să exporte resursele şi să-şi
crească veniturile. Dacă sunt gestionate corect, de exemplu prin oferirea
de stimulente dedicate, beneficiile pot spori eficienţa de mediu, atât
a exporturilor, cât şi a importurilor prin consolidarea competitivităţii
exportului verde şi reducerea presiunilor integrate de mediu a
importurilor.

Produse industriale
(207 milioane tone)

Combustibili şi produse
miniere (203 milioane tone)
Exporturi UE-27 (2008)
Importuri UE-27 (2008)

Gestionarea resurselor naturale este legată de alte
probleme de mediu şi socio-economice

Biomasă
(193 milioane tone)
Comerţul total
dinspre UE-27 către RL
În 1999:
397 milioane tone

Produse industriale
(221 milioane tone)

În 2008:
536 milioane tone

Comerţul total
dinspre RL către UE-27
În 1999:
1 340 milioane tone
În 2008:
1 798 milioane tone

Combustibili şi
produse miniere
(1 384 milioane tone)
Sursa:	AEM, CTE pentru Consum şi Producţie Durabile (pe baza datelor Eurostat).

Efectele directe asupra mediului ale utilizării resurselor includ degradarea
terenurilor fertile, penuria de apă, producerea de deşeuri, poluarea toxică,
precum şi pierderea biodiversităţii în ecosistemele terestre şi de apă
dulce. În plus, efectele indirecte asupra mediului, de exemplu legate de
modificări la acoperirea terenului, pot avea efecte considerabile asupra
categoriilor de ecosisteme şi asupra sănătăţii.
Este de aşteptat ca schimbările climatice să crească presiunile asupra
mediului legate de utilizarea resurselor, cum ar fi schimbarea de
precipitaţii în Marea Mediterană, de exemplu, să pună o presiune
suplimentară asupra resurselor de apă şi să influenţeze modificările prin
utilizarea terenurilor.
Cele mai multe dintre presiunile asupra mediului evaluate în acest raport
sunt conduse – direct sau indirect – prin utilizarea crescândă a resurselor
naturale pentru producţie şi consum, ceea ce lasă o amprentă de mediu
în Europa şi oriunde în lume. În plus, epuizarea stocurilor noastre de
capital natural şi legăturile acestuia cu alte forme de capital pun în pericol
sustenabilitatea economiei Europei şi a coeziunii sociale.
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5

Mediul, sănătatea şi
calitatea vieţii

Mediul, sănătatea, speranţa de viaţă şi inegalităţile
sociale sunt legate
Mediul joacă un rol crucial în fizicul, mentalul şi bunăstarea oamenilor.
În ciuda îmbunătăţirilor semnificative, rămân diferenţe majore în calitatea
mediului şi a sănătăţii umane între şi în interiorul ţărilor europene.
Relaţiile complexe dintre factorii de mediu şi cei ai sănătăţii umane, luând
în considerare căile multiple de interacţiune, ar trebui să fie analizate
într‑un context mai larg, socio-economic şi cultural.
În 2006, speranţa de viaţă la naştere în UE‑27 a fost printre cele mai
ridicate din lume – aproape 76 de ani pentru bărbaţi şi 82 de ani pentru
femei (1). În ultimele decenii, cel mai mare câştig în lupta pentru speranţa
de viaţă a fost îmbunătăţirea supravieţuirii persoanelor cu vârsta peste
65 de ani, în timp ce înainte de 1950 cea mai mare parte din lupta pentru
această cauză a fost reducerea deceselor premature (adică moartea sub
65 de ani). În medie, bărbaţii sunt de aşteptat să trăiască aproape 81% din
viaţa lor fără handicap, şi femeile 75% (2). Există, totuşi, diferenţe dintre
sexe, precum şi diferenţe între Statele Membre.
Degradarea mediului, prin poluarea aerului, zgomot, substanţe chimice,
scăderea calităţii apei şi pierderea zonelor naturale, combinate cu
modificări ale stilului de viaţă, pot contribui la creşteri substanţiale ale
ratelor de obezitate, diabet zaharat, boli ale sistemelor cardiovascular şi
nervos şi a cancerului – toate fiind probleme majore de sănătate publică
pentru populaţia Europei (3). Probleme ale aparatului genital şi cele de
sănătate mintală sunt, de asemenea în creştere. Astm, alergii (4), şi unele
tipuri de cancer legate de presiunile asupra mediului sunt de interes
special pentru copii.

© iStockphoto
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează sarcina de mediu
asupra bolilor în regiunea pan-europeană între 15 şi 20% din numărul
total de decese, şi între 18 la 20% de ani de viaţă ajustaţi în funcţie de
handicap (AVAH) (A), cu o sarcină relativ mare în partea de est a regiunii (5).
Rezultatele preliminare ale unui studiu efectuat în Belgia, Finlanda, Franţa,
Germania, Italia şi Ţările de Jos, indică faptul că 6 - 12% din sarcina totală a
bolii ar putea fi atribuită unor factori de mediu selectaţi, nouă la număr, din
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care pulberile în suspensie, zgomotul, radonul, şi fumul de tutun conduc
detaşat. Din cauza incertitudinilor, rezultatele trebuie interpretate cu
precauţie, ca un clasament orientativ al impactului mediului numai asupra
sănătăţii (6).
Diferenţe semnificative ale calităţii mediului în cadrul Europei depind de
presiunile legate de diferite aspecte, de exemplu, de urbanizare, poluare şi
utilizare a resurselor naturale. Expunerile şi riscurile asociate de sănătate,
precum şi beneficiile de reducere a poluării şi de un mediu natural,
nu sunt uniform distribuite în cadrul populaţiilor. Studiile arată că,
condiţiile precare de mediu afectează în special grupurile vulnerabile (7).

Figura 5.1

Harta sănătăţii

Dovezile sunt insuficiente, dar arată că comunităţile defavorizate sunt mai
susceptibile de a fi afectate, de exemplu, în Scoţia, ratele mortalităţii la
persoanele cu vârsta sub 75 în 10% din cele mai defavorizate zone au fost
de trei ori mai mari decât în cele 10% din cel privat (8).
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Impactul mediului asupra bolilor (IMB) reprezintă proporţia de boală atribuită
expunerii la factorii de mediu. Utilizarea abordării IMB permite: compararea
pierderilor de sănătate din cauza unor factori de risc diferiţi; stabilirea
priorităţilor şi evaluarea beneficiilor măsurilor specifice. Cu toate acestea,
rezultatele sunt susceptibile de a subestima sarcina globală de mediu, dacă
se concentrează asupra unui singur factor de risc şi doar a rezultatelor asupra
sănătăţii, mai degrabă decât ţinând cont de căi cauzale complexe. Estimările
problemelor similare pot varia, în funcţie de ipotezele care stau la bază, de
metodele şi datele folosite; şi, pentru mulţi factori de risc, estimările IMB nu
sunt încă disponibile (c) (d).
Atribuirea rolului mediului în dezvoltarea bolilor, precum şi dezvoltarea de noi
abordări de evaluare care vizează luarea în calcul a complexităţii inerente şi
incertitudinea interacţiunilor dintre mediu şi sănătate, rămâne un subiect de
dezbateri intense (e) (f) (g).

SISTEMUL GLOBAL
ECO

Sursa:

Caseta 5.1	Impactul mediului asupra bolilor – estimarea
efectelor factorilor de mediu

O mai bună înţelegere a diferenţelor în distribuţia socială a calităţii
mediului poate fi de ajutor pentru politică, deoarece grupuri de populaţie
specifice, cum ar fi cele cu venituri mici, copiii şi persoanele în vârstă, pot
fi mai vulnerabile – mai ales din cauza stării lor de sănătate, economice
şi educaţionale, accesul la asistenţă medicală, precum şi factori de stil de
viaţă care afectează capacitatea lor de adaptare (7) (9) (10).
Ambiţia Europei este de a oferi un mediu care nu
provoacă efecte nocive asupra sănătăţii
Scopul principal al politicilor europene este de a furniza un mediu în
care “nivelul poluării să nu dea naştere unor efecte dăunătoare asupra
sănătăţii umane şi a mediului”, iar grupurile vulnerabile ale populaţiei să
fie protejate. Ele sunt concretizate în al 6-lea Program de acţiune pentru
mediu (PAM 6) (11), Strategia în domeniul sănătăţii şi mediului a UE (12)
şi Planul de acţiune 2004 - 2010 (13), şi Comitetul pan-european pentru
mediu şi sănătate al OMS (14) (15).
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Figura 5.2

Speranţa de viaţă şi ani de viaţă sănătoasă la naştere
în UE‑27, Islanda şi Norvegia în 2007, pe sexe
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Ungaria

Mai multe domenii de acţiune au fost identificate, legate de poluarea
atmosferică şi fonică; protecţia apei; produse chimice, inclusiv a
substanţelor nocive, cum ar fi pesticidele; îmbunătăţirea calităţii vieţii,
în special în zonele urbane. Evoluţia mediului şi a sănătaţii au ca
scop obţinerea unei înţelegeri mai bune a ameninţărilor de mediu la
adresa sănătăţii umane, reducerea bolilor cauzate de factorii de mediu,
consolidarea capacităţii UE de elaborare a politicilor în acest domeniu şi
identificarea şi prevenirea noilor ameninţări asupra sănătăţii (12).

Slovacia

În timp ce accentul politicii UE este pus pe reducerea poluării şi a
perturbărilor de importanţă crucială produse mediului, există, de
asemenea, o recunoaştere crescândă a beneficiilor naturii, mediul biologic
diversificat pentru sănătatea umană şi bunăstare (16).
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În plus, este demn de remarcat faptul că majoritatea politicilor de sănătate
legate de poluare sunt direcţionate în funcţie de mediul exterior. O zonă
oarecum neglijată în această privinţă este mediul interior – având în
vedere că cetăţenii europeni petrec până la 90% din timpul lor în interior.
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Caseta 5.2 Mediul interior şi sănătatea
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Notă:	Ani de viaţă sănătoasă (AVS) la naştere – numărul de ani la naşterea unei
persoane, aşteptat pentru a trăi într-o stare de sănătate. Speranţa de
viaţă (SV) la naştere – numărul de ani pentru un copil nou-născut aşteptat
să trăiască, presupunând că nivelurile de mortalitate specifică vârstei rămân
constante.
Acoperirea datelor: nu există date pentru AVS pentru Bulgaria, Elveţia,
Croaţia, Liechtenstein şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
Acoperirea timpului: date pentru 2006 utilizate pentru SV în Italia şi UE‑27.
Sursa:	Indicatorii de sănătate ai Comunităţii Europene (b).
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Calitatea mediului interior este afectată de calitatea aerului înconjurător,
de materiale de construcţie şi de ventilaţie, de produse de consum,
inclusiv mobilier şi aparate electrice, de produse de curăţare şi de uz
casnic, de comportamentul ocupanţilor, inclusiv fumatul şi întreţinerea
clădirilor (de exemplu, măsuri de economisire a energiei). Expunerea
la pulberi în suspensie şi substanţe chimice, la produşi de combustie,
precum şi la umezeală, mucegaiuri şi alţi agenţi biologici a fost legată
de astm şi simptome alergice, cancer pulmonar şi alte boli respiratorii şi
cardiovasculare (h) (i).
Evaluările recente ale surselor expunerii şi politicile legate de poluarea
aerului din interior au analizat beneficiile diferitelor măsuri. Cele mai mari
beneficii pentru sănătate sunt legate de restricţiile fumatului. Politicile de
construire şi de ventilaţie care controlează expunerea interioară la pulberi în
suspensie, alergeni, ozon, radon şi zgomotul exterior oferă beneficii ridicate
pe termen lung. O mai bună gestionare a construcţiilor, prevenirea acumulării
de umiditate şi dezvoltarea mucegaiului, precum şi prevenirea expunerii
la eşapamentul de la motoarele cu ardere internă pot aduce beneficii
substanţiale pentru mediu pe termen lung. Rezultatul beneficiilor substanţiale
pe termen scurt şi mediu beneficiază de testare şi de etichetarea materialelor
de interior şi a produselor de consum (h).
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Pentru anumite substanţe poluante, calitatea aerului
ambiental s-a îmbunătăţit, dar rămân ameninţări majore
asupra sănătăţii
În Europa, au existat reduceri de succes în nivelurile de dioxid de
sulf (SO2) şi de monoxid de carbon (CO) în aerul înconjurător, precum
şi reduceri marcante de NOX. De asemenea, concentraţiile de plumb
au scăzut considerabil odată cu introducerea benzinei fără plumb. Cu
toate acestea, expunerea la pulberi în suspensie (PM) şi ozon (O3) rămân
o preocupare majoră de sănătate legată de mediu, legată de pierderea
speranţei de viaţă, de efecte acute şi cronice respiratorii şi cardiovasculare,
dezvoltarea pulmonară afectată la copii, şi de reducerea greutăţii la
naştere (17).

Figura 5.3

Procentul din populaţia urbană în zonele în care
concentraţiile de poluanţi sunt mai mari decât limita
aleasă / valorile ţintă, ţările membre AEM, 1997 - 2008

% din populaţia urbană
100

În perioada 1997 - 2008, 13 - 62% din populaţia urbană a Europei a fost
expusă la concentraţiile pulberilor în suspensie (PM10) fine şi grosiere din
aerul înconjurător (D) care au depăşit valoarea limită UE stabilită pentru
protecţia sănătăţii umane (E). Cu toate acestea, pulberile în suspensie nu
au concentraţie prag, astfel efectele adverse asupra sănătăţii pot să apară,
de asemenea, sub valorile limită.
Fracţiunea de particule fine (PM2.5) (F) reprezintă o problemă de sănătate
specială, datorită faptului că acestea pot penetra sistemul respirator
profund şi pot fi absorbite în sânge. O evaluare a impactului asupra
sănătăţii a expunerii la PM2.5 în 32 de ţări AEM, în 2005, a indicat că
aproape 5 milioane de ani de viaţă pierdută ar putea fi atribuită acestui
poluant (G). A fost recent demonstrat că reducerea unei astfel de expuneri
ar aduce câştiguri măsurabile de sănătate în Statele Unite ale Americii,
unde speranţa de viaţă a crescut cel mai mult în regiunile cu cele mai mari
reduceri la PM2.5 în ultimii 20 ani (19).
Concentraţiile de PM10 şi PM2.5 sunt indicatori de amestecuri complexe
de poluanţi şi sunt utilizate ca reprezentări pentru efectele pulberilor
caracteristice, responsabile pentru impactul produs. Alţi indicatori, cum
ar fi fumul negru, carbonul elementar şi numărul de particule ar putea
oferi o mai bună legătură cu sursele de poluare care au nevoie de a fi
atenuate, ca răspuns la efectele specifice asupra sănătăţii. Acest lucru ar
putea fi benefic pentru strategiile de reducere a emisiilor vizate şi pentru
stabilirea standardelor de calitate a aerului (20).
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În ultimul deceniu, concentraţiile de ozon au depăşit în mod frecvent şi
pe scară largă valorile ţintă legate de sănătate şi de ecosistem. Programul
Aer Curat pentru Europa (ACE) a estimat că, la nivelurile actuale de ozon
de la nivelul solului, expunerea la concentraţii care depăşesc valoarea
ţintă legată de sănătate (B) este asociată cu mai mult de 20 000 de decese
premature în UE‑25 (C) anual (18).

PM10

2005
O3

2008

SO2

Notă:

Sunt incluse numai staţiile urbane şi suburbane de monitorizare de fond.
Deoarece O3 şi majoritatea PM10 sunt formate în atmosferă, condiţiile
meteorologice au o influenţă decisivă asupra concentraţiilor din aer. Acest
lucru explică, în parte, cele mai mici variaţii inter-anuale, de exemplu,
nivelurile ridicate de O3 în 2003, un an cu valuri extinse de căldură în
timpul verii.

Sursa:

Baza aeriană AEM, Audit urban (SPI 04).
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Dovada că proprietăţile chimice şi compoziţia chimică a particulelor,
împreună cu masa lor, sunt importante pentru impactul asupra sănătăţii,
este în creştere (21). De exemplu, benzo(a)piren (BaP), care este un marker
al hidrocarburilor aromatice policiclice cancerigene, este emis în principal
din arderea materialelor organice şi a surselor mobile. Nivelurile ridicate
de BaP apar în anumite regiuni, cum ar fi Republica Cehă şi Polonia (22).
Creşterea arderilor lemnelor în case, în unele părţi ale Europei, poate
deveni o sursă mai proeminentă de astfel de poluanţi periculoşi.
Strategiile de atenuare a schimbărilor climatice pot juca de asemenea un rol,
prin stimularea utilizării lemnului şi a biomasei ca surse interne de energie.
Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010
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Harta 5.1

-30°

Anii de viaţă pierduţi estimaţi (AVP) în anul de
referinţă 2005 pot fi atribuiţi expunerii la PM2.5 pe
termen lung
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Sursa:	AEM, CTE pentru Aer şi Schimbările Climatice ( j).
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În plus, mai multe organisme internaţionale discută stabilirea de obiective
pentru 2050, în raport cu obiectivele pe termen lung a politicilor europene
de mediu şi a protocoalelor internaţionale (25).
Traficul rutier este o sursă comună a multor efecte asupra
sănătăţii, în special în zonele urbane

50°

0

PAM 6 stabileşte obiective pe termen lung în atingerea nivelurilor de
calitate a aerului, care să nu creeze influenţe inacceptabile şi riscuri
asupra sănătăţii umane şi a mediului. Strategia tematică privind poluarea
aerului (23) stabileşte ulterior obiective intermediare, prin îmbunătăţirea
calităţii aerului, până în 2020. Directiva privind calitatea aerului (24) a
stabilit limitele obligatorii pentru PM2,5 şi pentru compuşi organici, cum
ar fi benzenul. Aceasta a introdus, de asemenea obiective suplimentare
pentru PM2,5, pe baza indicatorului mediu de expunere (IME) (H), pentru a
determina procentul de reducere care trebuie să fie atins în 2020.

Calitatea aerului este mai rea în mediul urban, decât în cel rural. Concentraţiile
medii anuale de PM10 din mediul urban european nu s-au schimbat în
mod semnificativ în ultimul deceniu. Principalele surse sunt traficul rutier,
activităţile industriale, precum şi utilizarea combustibililor fosili pentru
încălzire şi producerea de energie. Traficul motorizat este o sursă majoră
pentru fracţiunile PM responsabile de efectele nocive asupra sănătăţii, care,
de asemenea, provin de la emisiile de gaze non-haustive de PM, de exemplu,
frâna şi uzura pneurilor sau particule resuspendate din materialele de pavaj.
Între timp, accidentele rutiere, estimate la mai mult de 4 milioane de
incidente în UE în fiecare an, rămân o problemă importantă de sănătate
publică. Au fost 39 000 de decese înregistrate în UE în 2008; 23% din
accidentele mortale în zonele construite au afectat persoane cu vârsta sub
25 de ani (26) (27). Sursele de transport, de asemenea, reprezintă o proporţie
substanţială a expunerii umane la zgomot, care are un impact negativ
asupra sănătăţii umane şi a bunăstării (28). Datele furnizate în conformitate
cu Directiva privind zgomotul din mediul înconjurător (29) sunt disponibile
prin Serviciul de Informaţii şi Observare a Zgomotului pentru Europa (30).
Aproximativ 40% din populaţia care trăieşte în cele mai mari oraşe din
UE‑27 pot fi expuse pe termen lung, nivelurile medii de zgomot de trafic
rutier (I) depăşind 55 decibeli (dB), şi pe timp de noapte, aproape 34 de
milioane de persoane pot fi expuse pe termen lung la nivelurile medii
de zgomot rutier (I) de peste 50 dB. Ghidurile OMS pentru zgomotul de
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noapte pentru Europa recomandă ca oamenii să nu fie expuşi la zgomot
de noapte mai mare de 40 dB. Nivelul de zgomot pe timp de noapte de
55 dB, descris ca “pericol crescând pentru sănătatea publică”, ar trebui
să fie considerat ca un obiectiv intermediar în situaţiile în care realizarea
ghidurilor nu este fezabilă (28).
Potrivit unui studiu german de mediu pentru copii, copiii provenind din
familii cu statut socio-economic scăzut sunt mai puternic expuşi traficului
şi deranjaţi de zgomotul produs de traficul rutier, în timpul zilei, în
comparaţie cu copiii provenind din familii cu statut socio-economic mai
ridicat (31). Calitatea aerului şi zgomotul urban au adesea o sursă comună
şi acumulare spaţială. Există exemple, cum ar fi Berlin, de abordări
integrate cu succes în reducerea, atât a poluării locale a aerului, cât şi a
nivelurilor de zgomot (32).

Figura 5.4

Date raportate pe lungă durată (medii anuale),
expunerea la zgomot zi-seară-noapte (Lden) mai mare
de 55 dB în aglomerări UE‑27 cu mai mult de 250 000
de locuitori

Expunerea la zgomot (> 55 dB Lden) în aglomerări > 250 000 de locuitori
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Sănătatea umană poate fi afectată prin lipsa accesului la apă potabilă,
salubritate inadecvată, consumul de apă dulce contaminată şi a fructelor
de mare contaminate, precum şi expunerea la apă contaminată pentru
scăldat. Bio-acumularea mercurului şi a unor poluanţi organici persistenţi,
de exemplu, poate fi suficientă pentru a ridica probleme de sănătate, în
grupuri de populaţie vulnerabile, precum femeile gravide (33) (34).
Înţelegerea contribuţiei relative a diferitelor căi de expunere este, totuşi,
incompletă. Povara bolilor cauzate de apă în Europa este dificil de estimat
şi cel mai probabil subestimată (35).
Directiva Apei Potabile (DAP) stabileşte standarde de calitate pentru
apa “la robinet” (36). Cea mai mare parte a populaţiei europene primeşte
apă potabilă tratată prin sistemele de alimentare municipale. Astfel,
ameninţările la adresa sănătăţii sunt rare şi apar în primul rând, dacă
contaminarea sursei de apă coincide cu un eşec în procesul de tratare.

Într-un sondaj 2009, nivelul de conformare cu standardele aprovizionării
cu apă potabilă a fost mai mic de 65%, în timp ce pentru cele mai mari
a depăşit 95% (37). În 2008, 10 din 12 focare de boli transmise prin apă
raportate în UE‑27 au fost legate de contaminarea fântânilor private (38).

30

Sursa:

Tratarea apelor uzate, precum şi calitatea, atât a apei potabile, cât şi a apei
pentru scăldat s-au îmbunătăţit în mod semnificativ în Europa în ultimii
20 de ani, dar sunt necesare eforturi continue pentru a îmbunătăţi în
continuare calitatea resurselor de apă.

În timp ce DAP se adresează proviziilor de apă care deservesc mai mult
de 50 de persoane, un schimb de date europene şi sistem de raportare se
aplică numai la proviziile de apă pentru mai mult de 5 000 de persoane.

40

0

O mai bună tratare a apelor uzate a dus la îmbunătăţirea
calităţii apei, dar abordări complementare pot fi necesare
pentru viitor

Drumuri

Căi ferate
Aeroporturi
Sursa de zgomot

ZGOMOT (k).
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Industrie

Implementarea Directivei de Tratare a Apelor Reziduale Urbane (DTARU)
(39) rămâne incompletă în mai multe ţări (40). Cu toate acestea, UE‑12 ţări au
perioade eşalonate de tranziţie pentru punerea completă în aplicare până
în 2018. DTARU se adresează aglomerărilor cu o populaţie de 2 000 sau mai
mult; astfel, riscurile potenţiale de sănătate publică legate de salubritatea
publică există în unele zone rurale din Europa. Pentru aceste zone, sunt
disponibile soluţii complementare, de “joasă-tehnologie”.
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Figura 5.5

Variaţia regională a tratării apelor reziduale între 1990
şi 2007

% din populaţia naţională conectată la instalaţii de tratare a apelor uzate urbane (ITAUU)
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Implementarea Directivei de Tratare a Apelor Reziduale Urbane a
condus la creşterea proporţiei populaţiei europene conectate la o staţie
municipală de tratare. Îmbunătăţirile tratării apei uzate au dus la o
scădere a evacuărilor de substanţe nutritive, microbi şi a unor substanţe
chimice periculoase în ape receptoare, şi la îmbunătăţirea substanţială a
calităţii microbiene a apelor interioare ale Europei, precum şi a apelor de
coastă pentru scăldat (41).
În timp ce tratamentul apelor uzate s-a îmbunătăţit, atât sursele de
poluare punctiformă, cât şi cele difuze sunt încă semnificative în
anumite părţi ale Europei şi rămân riscuri pentru sănătate. De exemplu,
proliferarea algelor legate de niveluri excesive de nutrienţi, în special
în timpul perioadelor prelungite de vreme caldă, sunt asociate cu
producerea toxinelor cyanobacteria – care, la rândul lor, pot provoca
reacţii alergice, iritarea pielii şi a ochilor şi apariţia gastroenteritei la
persoanele expuse. Populaţii mari de cyanobacterii pot apărea în Europa
în bazinele de apă folosite pentru apa potabilă, acvacultură, recreere şi
turism (42).
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Notă:	Au fost incluse numai ţările cu date pentru aproape fiecare perioadă,
numărul de ţări fiind indicat în paranteze. Procentele regionale au fost
ponderate cu populaţia ţării.
Nord: Norvegia, Suedia, Finlanda şi Islanda.
Central: Austria, Danemarca, Anglia şi Ţara Galilor, Scoţia, Ţările de Jos,
Germania, Elveţia, Luxemburg şi Irlanda. Pentru Danemarca nu au fost
raportate date în chestionarul comun din 1998. Cu toate acestea, potrivit
Comisiei Europene, Danemarca a atins 100% conformitate în respectarea
tratamentului secundar şi 88% conformitate cu cerinţele tratamentului
mai strict (cu privire la sarcina generată) sub DTARU. Acest lucru nu este
reprezentat în figură.
Sud: Cipru, Grecia, Franţa, Malta, Spania şi Portugalia (Grecia numai până
la 1997 şi apoi din 2007).
Est: Republica Cehă, Estonia, Ungaria , Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia,
Slovacia.
Sud-Est: Bulgaria, România şi Turcia.

Privind în perspectivă, va fi necesară o investiţie majoră pentru a menţine
infrastructura existentă tratării apelor uzate (43). În plus, descărcarea unor
poluanţi în efluenţii trataţi poate ridica probleme de mediu, de exemplu,
substanţele chimice afectează negativ funcţia endocrină (44) sau cele
farmaceutice (45) (46). În timp ce tratarea apelor uzate în uzinele municipale
va continua să joace un rol critic, sunt necesare şi abordări complementare
mai ample, cum ar fi eradicarea poluanţilor la sursă.
Noua legislaţie referitoare la produse chimice, cum ar fi
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea reglementării
chimice (REACH) (47) şi Directiva privind standardele de calitate a
mediului (EQS) (48) sunt de natură să ajute îndreptarea către o astfel
de abordare de control a sursei. În combinaţie cu punerea în aplicare
completă a Directivei Cadru privind Apa (49), acest lucru ar trebui să
conducă la emisii mai reduse de poluanţi în apă, la ecosisteme acvatice
sănătoase şi reducerea riscurilor pentru sănătatea umană.

Sursa:	AEM, CTE pentru Apă (SPI 24, pe baza chestionarului mixt 2008 OCED /
EUROSTAT).
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Pesticidele în mediul înconjurător: potenţial pentru
impacturile neintenţionate asupra faunei sălbatice şi a
oamenilor
Pesticidele perturbă procesele biologice esenţiale, de exemplu cele prin
care sunt afectate transmisiile nervoase, sau producerea hormonilor.
Astfel, a crescut numărul de probleme referitoare la sănătatea umană,
legate de expunerea prin intermediul apei, alimentelor, sau în imediata
vecinătate a unor lichide pulverizate (50) (51). Datorită proprietăţilor lor
intrinseci, pesticidele pot fi, de asemenea, dăunătoare pentru organismele
din mediul mai larg, inclusiv organismele din apa dulce (52).
Amestecurile de pesticide sunt comune, atât în aprovizionarea cu
alimente umane (53), cât şi în mediul acvatic. Deşi evaluarea toxicităţii
amestecului a fost o provocare, o singură abordare chimică este de
natură să subestimeze riscul ecologic, inclusiv a efectelor amestecului de
pesticide asupra peştilor (54) şi amfibienilor (55).
Strategia tematică UE privind utilizarea durabilă a pesticidelor (56)
stabileşte obiectivele de reducere la mínimum a pericolelor şi riscurilor
pentru sănătate şi mediu care rezultă din utilizarea pesticidelor, precum
şi îmbunătăţirea controalelor privind utilizarea şi distribuţia pesticidelor.
Implementarea completă a Directivei asociate pesticidelor va fi necesară
pentru a sprijini realizarea unei stări chimice bune, în conformitate cu
Directiva Cadru privind Apa (49).
Informaţii cu privire la pesticide în apele de suprafaţă şi în cele subterane
din Europa sunt limitate; cu toate acestea, nivelurile raportate, inclusiv
pesticidele clasificate ca substanţe prioritare, pot depăşi standardele de
calitate a mediului. Unele efecte ale pesticidelor nu sunt capturate prin
programe de monitorizare de rutină – de exemplu expunerea fatală a
speciilor acvatice la contaminarea pe termen scurt, după evenimentele
de aplicare pulverizată a pesticidelor pe terenurile agricole (57). Aceste
limitări, combinate cu preocupările crescânde despre posibilele efecte
adverse consolidează o abordare mai precaută a utilizării acestora în
agricultură, horticultură şi pentru controlul creşterii plantelor nedorite în
spaţiile publice, aproape de locul unde oamenii trăiesc.
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Noul regulament chimic poate ajuta, dar efectele
combinate ale substanţelor chimice rămân o problemă
Apa, aerul, alimentele, produsele de consum şi praful de interior pot
juca un rol în expunerea umană la produse chimice, prin ingestie, prin
inhalare sau contact cu pielea. De interes special sunt compuşii persistenţi
şi bio-acumulativi, produsele chimice care afectează negativ funcţia
endocrină şi metalele grele folosite în materiale plastice, textile, produse
cosmetice, coloranţi, pesticide, produse electronice şi la ambalarea
produselor alimentare (58). Expunerea la aceste substanţe chimice a fost
asociată cu scăderea numărului de spermatozoizi, malformaţii genitale,
tulburări neuronale şi dezvoltarea funcţiei sexuale, obezitate şi cancer.
Este îngrijorător, de asemenea, când produsele chimice din bunurile de
consum devin deşeuri, pentru că multe produse chimice migrează cu
uşurinţă către mediul înconjurător şi pot fi găsite şi în specii sălbatice,
în aerul înconjurător, în praful de interior, în ape uzate şi nămoluri.
O relativ nouă îngrijorare, în acest context, sunt deşeurile de echipamente
electrice şi electronice, care conţin metale grele, substanţe ignifuge sau
alte substanţe chimice periculoase. Substanţele ignifuge bromurate,
ftalaţii, bisfenol A, şi perfluoraţii sunt cel mai adesea discutate din cauza
efectelor lor suspectate asupra sănătăţii şi a prezenţei ubicuitare în mediul
înconjurător şi la om.
Posibilele efecte combinate ale expunerii la un amestec de produse
chimice găsite la niveluri scăzute în mediul înconjurător sau în bunuri de
consum, mai ales la copiii vulnerabili tineri, primesc o atenţie deosebită.
În plus, unele boli la adulţi sunt legate de începutul vieţii sau chiar de
expuneri prenatale. Înţelegerea ştiinţifică a toxicologiei amestecului a
avansat semnificativ în ultima vreme, nu în ultimul rând ca urmare a
cercetării finanţate de UE ( J).
În timp ce preocupările legate de substanţe chimice sunt în creştere,
datele despre apariţia şi soarta lor în mediul înconjurător, precum şi
pentru expunerile şi riscurile asociate, rămân limitate. Rămâne necesitatea
stabilirii unui sistem de informaţii privind concentraţiile de substanţe
chimice în diferite compartimente de mediu şi la oameni. Noi abordări şi
utilizarea tehnologiei informaţiei oferă domeniul de aplicare pentru a face
acest lucru în mod eficient.

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

105

Sinteză

În plus, există o recunoaştere mai mare a faptului că evaluarea cumulativă
a riscului este necesară pentru a evita subestimarea riscurilor care ar
putea apărea în cadrul paradigmei actuale de a considera substanţele pe
o bază chimic-cu-chimic (59). Comisia Europeană a fost solicitată pentru a
ţine seama de “cocktail-urile chimice” şi de a aplica principiul precauţiei,
având în vedere efectele combinaţiilor chimice, atunci când elaborează o
nouă legislaţie (60).
Un management bun joacă un rol crucial în prevenirea şi reducerea
expunerilor. O combinaţie de instrumente juridice, bazate pe piaţă şi bazate
pe informaţie pentru a sprijini alegerea consumatorilor este critică, având în
vedere preocupările publicului cu privire la posibilele efecte ale expunerii
la substanţe chimice în produsele de consum. De exemplu, Danemarca
a publicat linii directoare cu privire la modul în care se poate reduce
expunerea copiilor la cocktail-uri chimice, cu accent pe ftalaţi, parabeni,
şi bifenili policloruraţi (BPC) (61). În cadrul sistemului UE de alertă rapidă
pentru produse nealimentare periculoase, care funcţionează din 2004,
riscurile chimice au reprezentat 26%, aproape 2 000 de notificări în 2009 (62).
Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea reglementării
chimice (REACH) (47) are scopul de a îmbunătăţi protecţia sănătăţii
umane şi a mediului împotriva riscurilor produse de substanţele chimice.
Producătorii şi importatorii sunt obligaţi să adune informaţii despre
proprietăţile substanţelor chimice şi să propună măsuri de gestionare a
riscurilor la producţie, utilizare şi eliminare – şi să înregistreze informaţiile
într-o bază de date centrală. REACH solicită, de asemenea înlocuirea
progresivă a celor mai periculoase substanţe chimice, o suită de date
alternative adecvate fiind deja identificate. Cu toate acestea, regulamentul
nu abordează expuneri simultane la mai multe substanţe chimice.
Eforturile de a proteja mai bine sănătatea umană şi mediul prin înlocuitori
chimici mai siguri trebuie să fie completate de o abordare sistemică a
evaluării substanţelor chimice. Aceste evaluări trebuie să includă nu
numai toxicitate şi ecotoxicitate, dar să abordeze, de asemenea, materia
primă, apa şi energia utilizată, transportul, eliberarea emisiilor de CO2
şi alte emisii, precum şi generarea de deşeuri, prin ciclul de viaţă al
diferitelor chimicale. O astfel de “abordare chimică durabilă” necesită
procese noi, procese de producţie eficiente din punct de vedere al
resurselor şi dezvoltarea de produse chimice care utilizează mai puţine
materii prime şi sunt de înaltă calitate, cu limitare de impurităţi, pentru
a reduce sau evita generarea deşeurilor – cu toate acestea, nu există încă
nici o legislaţie globală privind chimia durabilă.
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Schimbările climatice şi sănătatea reprezintă o provocare
emergentă pentru Europa
Aproape toate efectele de mediu şi sociale ale schimbărilor climatice (a se
vedea Capitolul 2) pot afecta în cele din urmă sănătatea umană prin
modificarea vremii şi prin schimbări ale cantităţii şi calităţii apei, aerului,
a ecosistemelor, agriculturii, mijloacelor de trai şi a infrastructurii (63).
Schimbările climatice pot multiplica riscurile şi problemele de sănătate
existente: efectele potenţiale asupra sănătăţii depind în mare măsură de
vulnerabilitatea populaţiei, precum şi de capacitatea lor de a se adapta.
Valul de căldură în Europa din vara anului 2003, cu mai mult
de 70 000 decese, au subliniat nevoia de adaptare la schimbările
climatice (64) (65). Persoanele în vârstă şi persoanele cu boli speciale, cu risc
crescut, şi grupurile de populaţie defavorizate sunt mai vulnerabile (7) (66).
În zonele urbane aglomerate cu grad ridicat de izolare a solului şi de
absorbţie a suprafeţelor de căldură, efectele valurilor de căldură pot fi
agravate datorită răcirii nocturne insuficiente şi schimbului redus de
aer (67). Pentru populaţiile din UE, mortalitatea a fost estimată să crească
de la 1 până la 4% pentru fiecare creştere a gradului de temperatură mai
înaltă decât un punct (68). În anii 2020, creşterea estimată a mortalităţii
legate de căldură care rezultă din schimbările climatice preconizate ar
putea depăşi 25 000 pe an, în principal în regiunile centrale şi sudice ale
Europei (69).
Un impact anticipat al schimbărilor climatice asupra răspândirii
îmbolnăvirilor prin apă, alimente şi vectori (K) în Europa subliniază
necesitatea unor instrumente pentru abordarea unor astfel de ameninţări
la adresa sănătăţii publice (70). Tiparele transmiterii de boli transmisibile
sunt, de asemenea, influenţate de factori ecologici, sociali şi economici,
cum ar fi schimbarea modelelor de utilizare a terenurilor, declinul
diversităţii biologice, modificări în mobilitatea umană şi activitatea
în aer liber, precum şi accesul la asistenţă medicală şi imunitatea
populaţiei. Acest lucru poate fi exemplificat prin deplasarea căpuşelor,
vectori ai bolii Lyme şi ai encefalitei. Alte exemple includ gama extinsă
în Europa a ţânţarului tigrului asiatic, un vector de mulţi viruşi, cu un
potenţial de transmitere în continuare şi dispersie în condiţii climatice
schimbătoare (71) (72).
Schimbările climatice pot de asemenea exacerba problemele de mediu
existente, cum ar fi emisiile de particule şi concentraţiile mari de ozon,
şi reprezintă provocări suplimentare la furnizarea durabilă a apei şi la
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asigurarea serviciilor de salubrizare. Schimbările climatice legate de
calitatea aerului şi distribuirea polenului sunt de aşteptat să afecteze
diferite boli respiratorii. Sunt necesare evaluări sistematice ale elasticităţii
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, la schimbările climatice şi
includerea efectelor acestora în planurile de protecţie a apei (35).
Mediile naturale oferă multiple beneficii pentru sănătate
şi bunăstare, în special în zonele urbane
Aproape 75% din cetăţenii europeni locuiesc în mediul urban, iar acest
lucru este de aşteptat să crească la 80% până în 2020. În cadrul PAM 6,
Strategia tematică privind mediul urban (73) subliniază consecinţele
pentru sănătatea umană a provocărilor de mediu cu care se confruntă
oraşele, calitatea vieţii cetăţenilor din mediul urban şi randamentul
oraşelor. Aceasta are ca scop îmbunătăţirea mediului urban, pentru a-l
face mai atractiv şi mai sănătos pentru a trăi, a munci şi a investi în el, în
timp ce se încearcă reducerea impactului negativ asupra mediului la nivel
mai larg.
Calitatea vieţii şi sănătăţii locuitorilor depinde puternic de calitatea
mediului urban, care funcţionează într-un sistem complex de interacţiuni
cu factorii sociali, economici şi culturali (74). Spaţiile verzi urbane joacă
un rol important în acest context. O reţea multifuncţională de zone verzi
urbane este capabilă să ofere mai multe beneficii de mediu, sociale şi
economice: locuri de muncă, menţinerea habitatelor; îmbunătăţirea
calităţii aerului la nivel local şi de recreere, pentru a numi doar câteva.
Beneficiile contactelor cu animale sălbatice şi accesul la spaţiile verzi
în condiţii de siguranţă pentru explorarea de către un copil, pentru
dezvoltarea mintală şi socială, s-au demonstrat atât în mediul urban,
cât şi în cel rural (75). Sănătatea este în general percepută a fi mai
bună la oamenii care trăiesc în medii mult mai naturale, cu terenuri
agricole, păduri, păşuni sau spaţii verzi urbane aproape de zonele
de reşedinţă (76) (77). Mai mult, disponibilitatea percepută prin spaţii
verzi urbane a fost demonstrată prin reducerea disconfortului datorat
zgomotului (78).
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Au fost realizate multe progrese prin abordări dedicate îmbunătăţirii
calităţii mediului şi reducerea poverilor în special asupra sănătăţii umane
– dar rămân multe ameninţări. Unitatea predominantă pentru bunăstarea
materială a jucat un rol major în tulburările biologice şi ecologice
de astăzi. Conservarea şi extinderea beneficiilor oferite de mediul
înconjurător pentru sănătatea umană şi bunăstare va necesita un efort
continuu pentru a îmbunătăţi calitatea mediului. Mai mult, aceste eforturi
trebuie să fie completate cu alte măsuri, inclusiv schimbări semnificative
în stilul de viaţă şi comportamentul uman, precum şi a structurilor de
consum.
Între timp, apar noi provocări cu o gamă largă de implicaţii potenţiale,
ecologice şi umane, de sănătate extrem de nesigură. În acest context,
progresele tehnologice pot oferi beneficii noi – cu toate acestea, istoria
oferă, de asemenea, numeroase exemple de efecte negative asupra
sănătăţii provenite de la tehnologiile noi (79).
Nanotehnologia, de exemplu, poate permite dezvoltarea de noi
produse şi servicii care sunt capabile să consolideze sănătatea umană,
conservarea resurselor naturale sau protecţia mediului. Cu toate acestea,
caracteristicile unice ale nanomaterialelor ridică, de asemenea, îngrijorări
cu privire la potenţialele pericole pentru mediu, sănătate, şi securitate în
muncă. Înţelegerea nanotoxicităţii este în fază incipientă, astfel cum sunt
metodele de evaluare şi gestionare a riscurilor inerente utilizării unor
materiale.
Având în vedere astfel de diferenţe, lacune şi incertitudini, o abordare
a dezvoltării responsabile a noilor tehnologii, precum nanotehnologiile,
ar putea fi realizată prin “guvernanţă inclusivă”, bazată pe implicarea
părţilor interesate şi pe o largă intervenţie publică în cercetare şi
dezvoltare (80). Comisia Europeană a fost, de exemplu, consultată de
experţi şi de public cu privire la avantajele, riscurile, preocupările şi
conştientizarea nanotehnologiilor pentru a sprijini elaborarea unui nou
plan de acţiune pentru 2010 - 2015 (81).
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Creşterea gradului de conştientizare datorată unor cauze multiple,
complexitatea şi incertitudinile, înseamnă de asemenea că principiile
Tratatului UE de precauţie şi prevenire sunt chiar mai relevante decât
înainte. Mai multă apreciere a limitelor a ceea ce putem şti, pentru a
preveni daunele din timp, este, aşa cum este necesar a acţiona suficient,
mai mult decât imens, o dovadă a potenţialelor prejudicii aduse sănătăţii,
având în vedere argumentele pro şi contra de acţiune faţă de inacţiune.

Figura 5.6	Efectele nocive ale schimbărilor ecosistemului asupra
sănătăţii umane
Schimbările de mediu şi
insuficienţa ecosistemului

Epuizarea ozonului
stratosferic
Defrişarea pădurilor şi
schimbarea acoperirii terenurilor
Degradarea terenurilor
şi deşertificarea
Pierderea zonelor
umede şi daune
Pierderea biodiversităţii
Epuizarea şi contaminarea
apelor dulci
Urbanizarea şi impactul
acesteia
Deteriorarea recifelor de
coastă şi a ecosistemelor

Notă:

Exemple de impact
asupra sănătăţii
Impacturi directe asupra sănătăţii
Inundaţii, valuri de căldură, lipsa apei,
alunecări de teren, creşterea expunerii
la radiaţii ultraviolete, expunerea la
poluanţi

Schimbările climatice
Escaladarea presiunii umane asupra
mediului la nivel global

Este necesară o perspectivă mai largă pentru abordarea
ecosistemului şi a legăturilor sănătăţii cu provocările
care apar

Mediul, sănătatea şi calitatea vieţii

Impacturi asupra sănătăţii
”intermediate de către ecosisteme”
Modificarea riscului bolilor infecţioase,
reducerea randamentelor alimentare
(malnutriţie, oprirea creşterii), epuizarea
medicamentelor naturale, sănătatea
mentală (personală, comunitară), impact
estetic, sărăcire culturală
Impacturi indirecte, întârziate,
şi transferate asupra sănătăţii
Diverse consecinţe de sănătate,
pierderea mijloacelor de trai, deplasarea
populaţiei (inclusiv în locuinţe din
cartiere sărăcăcioase), conflicte,
adaptare inadecvată

Nu toate modificările ecosistemului sunt incluse. Unele modificări pot avea
efecte pozitive (producţia de alimente, de exemplu).

Sursa:	Evaluarea Milenară a Ecosistemelor (l).
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6

Legăturile dintre provocările
de mediu

Legături între provocările de mediu, punct către creşterea
complexităţii
Din analizele prezentate în capitolele anterioare, este clar că, în ultimele
decenii, cererile în creştere de resurse naturale pun presiuni asupra
mediului în modalităţi din ce în ce mai complexe şi cuprinzătoare.
În general vorbind, problemele de mediu specifice, adesea cu efecte locale,
au fost tratate în trecut prin intermediul politicilor şi instrumentelor
specifice singulare, cum ar fi abordări cu privire la eliminarea deşeurilor
şi protecţia speciilor. Cu toate acestea, începând cu 1990, recunoaşterea
unor presiuni difuze din surse diferite, a condus la punerea unui accent
crescut pe integrarea preocupărilor legate de mediu în politicile sectoriale,
de exemplu cele referitoare la transport sau agricultură.
Astăzi principalele provocări legate de mediu au un caracter sistemic
şi nu pot fi abordate în mod izolat. Evaluările celor patru domenii
prioritare de mediu – schimbările climatice, natura şi biodiversitatea,
utilizarea resurselor naturale, a deşeurilor, precum şi mediul şi sănătatea
– punctează o serie de legături directe şi indirecte între provocările legate
de mediu.
De exemplu, schimbările climatice au impact asupra tuturor
celorlalte probleme de mediu. Schimbările de temperatură şi de
precipitaţii afecetază producţia agricolă, precum şi fenomenologia de
distribuţie a plantelor şi animalelor, şi astfel exercită presiuni asupra
biodiversităţii (Capitolul 3). Acest lucru poate duce la restrângerea de
specii, în special în zona arctică, alpină şi a zonelor de coastă (Capitolul 2).
În mod similar, schimbările condiţiilor climatice pe tot cuprinsul Europei
pot conduce la înrăutăţirea riscurilor asupra sănătăţii umane, prin
schimbarea apariţiei valurilor de căldură, valurilor de frig şi bolilor
transmise prin vectori (Capitolul 2 şi 5).
Natura şi biodiversitatea sunt fundamentul pentru toate serviciile
ecosistemice, inclusiv cele de aprovizionare cu alimente şi fibre, pentru
balanţa de nutrienţi şi reglementările climatice – pădurile, de exemplu,
asigură sechestrarea carbonului, care ajută la absorbţia emisiilor de
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Tabelul 6.1 Reflectare asupra provocărilor de mediu
Caracterizarea
tipului de
provocare

Principalele
caracteristici

În centrul atenţiei Politica de
abordare
exemplu

Specific

cauză-efect liniară
surse mari
(punctiforme)
adesea locale

1970 / 1980
(continuă şi astăzi)

politici orientate şi
instrumente pentru
o singură problemă

Difuz

cauze cumulative
surse multiple
adesea regionale

1980 / 1990
(continuă şi astăzi)

politica de integrare
şi de sensibilizare a
opiniei publice

Sistemic

1990 / 2000
cauze sistemice
surse interconectate (continuă şi astăzi)
adesea mondiale

Tabelul 6.2 Legăturile dintre provocările de mediu
Cum afectează
cele de mai jos
de-a lungul...

Schimbărilor
climatice

Schimbările
climatice

Legături
directe:
Schimbarea în
fenologie, specii
invazive
Legături
indirecte:
prin intermediul
schimbării în
acoperirea
terenului prin
intermediul
inundaţiilor şi
secetei

coerenţa politicilor
cu alte abordări
sistemice

Sursa:	AEM.

gaze cu efect de seră (Capitolul 3). Astfel, pierderea biodiversităţii şi
degradarea ecosistemelor afectează în mod direct schimbările climatice
şi subminează modul în care putem utiliza resursele naturale. În plus,
pierderea infrastructurii naturale a dovedit faptul că poate avea diferite
efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane (Capitolul 5).
Utilizarea resurselor naturale şi poluarea aerului, apei şi solului pun
presiuni asupra naturii şi a biodiversităţii prin intermediul, de exemplu,
proceselor de eutrofizare şi acidifiere (Capitolul 3). În cele din urmă,
utilizarea resurselor naturale neregenerabile, cum ar fi combustibilii
fosili, se află în centrul dezbaterilor privind schimbările climatice. În
plus, gestionarea deşeurilor este un sector cheie în ceea ce priveşte
emisiile de gaze cu efect de seră (Capitolul 2). Modalitatea de utilizare
a resurselor naturale şi depozitarea deşeurilor se leagă, de asemenea, în
mod direct de mai multe aspecte referitoare la sănătate şi contribuie la
ponderea (greutatea) mediului asupra îmbolnăvirilor (Capitolul 5).
În cele din urmă, presiunile asupra mediului care rezultă, de exemplu, din
schimbările climatice, pierderea biodiversităţii sau utilizarea resurselor
naturale, sunt legate direct de bunăstarea oamenilor (Capitolul 2 la 5).
Accesul la o apă şi un aer, ambele curate, este de o importanţă capitală
pentru sănătatea noastră, dar acesta este adesea subminat de poluarea
şi de deşeurile care rezultă din activităţile umane (Capitolele 4 şi 5).
Schimbările climatice pun o presiune suplimentară asupra calităţii aerului
şi apei (Capitolul 2), în timp ce pierderea biodiversităţii poate submina
capacitatea ecosistemelor de a furniza, de exemplu, purificarea apei şi
altor servicii legate de sănătate (Capitolul 3).
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Legături
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directe:
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Multe dintre legăturile descrise mai sus şi în capitolele anterioare sunt
directe, acolo unde schimbările în starea unui element de mediu se pot
translata direct într-o presiune asupra altuia. În plus, o serie de legături
indirecte conduc la modificări într-un element de mediu, rezultând feed
back-uri de la un alt element şi invers.
Utilizarea terenurilor şi schimbările în acoperirea terenurilor exemplifică
astfel de legături indirecte. Ele pot fi considerate, atât un driver, cât şi un
impact, nu numai pentru schimbările climatice, dar şi pentru pierderea
biodiversităţii şi utilizarea resurselor naturale. Astfel, orice schimbare în
utilizarea terenurilor şi în acoperirea terenurilor rezultată, de exemplu,
din urbanizare sau din transformarea pădurilor în teren agricol, afectează
condiţiile climatice, atât prin schimbarea balanţei carbonului într-o zonă,
cât şi a biodiversităţii, prin alterarea ecosistemelor.
Cele mai multe schimbări în starea mediului descrise sunt, în cele din
urmă, împinse de un consum şi un mod de producţie nedurabile. Acestea
au condus la niveluri fără precedent a emisiilor de gaze cu efect de seră
şi la epuizarea resurselor de mediu regenerabile, cum ar fi apa curată
Caseta 6.1 Capitalul natural şi serviciile ecosistemelor
Capitalului natural şi serviciile ecosistemelor cuprind mai multe componente.
Capitalul natural reprezintă stocul de resurse naturale din care pot fi extrase
bunurile iar fluxurile de servicii ale ecosistemelor pot fi menţinute. Stocurile
şi fluxurile se bazează pe structurile şi funcţiile ecosistemului, cum ar fi
peisajele, solul şi biodiversitatea.
Există trei tipuri principale ale capitalului natural care necesită abordări
diferite pentru a le gestiona:
•

resurse neregenerabile şi epuizabile – combustibili fosili, metale etc;

•

resurse regenerabile, dar epuizabile – stocuri de peşte, apă, sol etc;

•

resurse regenerabile şi ne-epuizabile – vântul, valurile etc

Capitalul natural furnizează diferite funcţii şi servicii care, la rândul lor, sunt:
surse de surse de energie, alimente şi materiale; conduc la diminuarea
deşeurilor şi a poluării; oferă servicii cu privire la reglementările în domeniul
schimbărilor climatice şi a apei, a polenizării, a spaţiului de trai şi de
agrement.
Adesea,utilizarea capitalului natural implică realizarea unor compromisuri
între aceste funcţii şi servicii. De exemplu, dacă sunt prea intens folosite,
conducând la producerea de emisii şi deşeuri, se poate pierde capacitatea
proprie de a oferi fluxuri de bunuri şi servicii: apele de coastă, care primesc
poluanţi şi nutrienţi în exces, nu vor fi capabile să menţină nivelurile
anterioare ale stocurilor de peşte.
Sursa: AEM.
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şi a stocurilor de peşte, precum şi a celor neregenerabile, cum ar fi
combustibilii fosili şi a materiilor prime. Această epuizarea a capitalului
natural afectează în cele din urmă sănătatea umană şi bunăstarea.
Legăturile diferite dintre aspectele de mediu, împreună cu evoluţia situaţiei
mondiale (a se vedea Capitolul 7), de asemenea, pune în evidenţă existenţa
unor riscuri sistemice de mediu – cum ar fi potenţialul de pierdere sau
deteriorare a unui sistem întreg, mai degrabă, decât a unui singur element.
Această dimensiune a riscurilor sistemice emergente pot deveni evidente,
în special atunci când se ia în considerare modalitatea de alegere a utilizării
capitalului natural încorporat în teren, sol, apă şi resursele de biodiversitate,
şi modalitatea de a gestiona unele compromisuri care apar implicit în
alegerile pe care le facem (a se vedea Capitolele 1 şi 8).
Structura de utilizare a terenurilor reflectă acele
compromisuri făcute în modul în care vom folosi capitalul
natural şi serviciile ecosistemelor
Starea terenului este unul dintre driverele principale ale schimbărilor
de mediu. Influenţa sa asupra peisajelor reprezintă un factor major
în distribuirea şi funcţionarea ecosistemelor şi, în acest mod, asigură
furnizarea serviciilor ecosistemelor. Există legături importante între
utilizarea şi acoperirea terenurilor şi provocările de mediu, prioritar
analizate aici. Aşa cum deja au fost abordate în Capitolul 3, cererile noastre
pentru produse alimentare, produse forestiere şi energie regenerabilă, toate
intră în competiţie asupra terenului privit ca o resursă. Peisajul, în mare
măsură, reflectă alegerile pe care le facem în această privinţă.
Cel mai recent inventar al terenurilor, Corine, pentru anul 2006 (A) arată o
expansiune continuă a suprafeţelor artificiale, cum ar fi extinderea aşezărilor
urbane şi dezvoltarea infrastructurii, în detrimentul terenurilor agricole,
păşunilor şi a zonelor umede de-a lungul Europei. Pierderea zonelor umede
a încetinit oarecum, dar deja Europa a pierdut mai mult de jumătate din
zonele sale umede existente înainte de 1990. Extinderea terenurilor agricole
tinde să conveargă la o agricultură intensivă şi unele zone de păduri.
Realizarea cererilor noastre pentru resursele funciare şi pentru serviciile
ecosistemelor este deja un “ puzzle spaţial” dificil, dar adevarata
provocare constă în echilibrarea acestora cu sprijinirea, reglementarea şi
serviciie culturale pe care le oferă ecosistemele, la fel de vitale, dar mai
puţin evidente, Schimbările în utilizarea terenurilor, ca răspuns la cererile
consumatorilor şi opţiunile de politică au implicaţii, de exemplu,
Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010
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Harta 6.1	Tipuri de acoperiri de terenuri europene în 2006,
principalele categorii de acoperiri de terenuri din Europa
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6 ţări care cooperează cu AEM.
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Situaţia bioenergiei ilustrează problema compromisului. Abordările
moderne pentru a obţine energie din biomasă, în special legate de obiective
ambiţioase referitoare la energia regenerabilă, au câştigat importanţă în
ultimele două decenii şi va continua să crească, determinată în principal de
problemele de securitate energetică şi a emisiilor de gaze cu efect de seră,
inclusiv a potenţialului de economisire a lor. Trestia de zahăr şi culturile
arabile standard, cum ar fi cele de porumb sau grâu, sunt în prezent
principalele materii prime pentru producţia de biocombustibil, însă gama
de surse potenţiale este largă, incluzând paiele, ierburile şi plantaţiile
de salcie pentru etanolul celulozic, deşeurile de lemn şi pelete pentru
generarea de căldură, precum şi alge cultivate în rezervoare.
Culturile individuale pentru producerea de energie au diferite profiluri de
mediu (1), în timp ce modalităţile pentru obţinerea bioenergiei – combustibili,
încălzire sau electricitate – prezintă un domeniu vast de eficienţă în raport
cu volumul de biomasă utilizat (2). În funcţie de structura de producţie,
beneficiile nete în termeni de emisii de gaze cu efect de seră, variază de
asemenea, foarte mult (3) (4) (5). Emisiile de carbon rezultate din transformarea
pădurilor sau pajiştilor în culturi energetice, sau datorită înlocuirii zonelor
de producţie alimentară, poate conduce la emisii de gaze cu efect de seră mai
mari decât în cazul utilizării combustibililor fosili (atunci când se analizează o
perioadă de 50 de ani sau mai mult) (6) (7).
În cazul în care culturile energetice înlocuiesc sistemele mai extensive din
agricultură, poate fi aşteptat un impact negativ asupra biodiversităţii şi a
valorii peisajului de agrement. În plus, culturile energetice sunt un potenţial
concurent asupra resurselor de apă din regiunile sărace în apă ale lumii (8).
Diverse studii recente menţionează, dintr-o perspectivă holistică, câştigurile
şi pierderile potenţiale asupra mediului şi recomandă o abordare precaută
asupra dezvoltării viitoare a producţiei de bioenergie (9) (10).

În aşteptare
(netransmis)

Sursa:	AEM, CTE pentru Utilizarea Terenului şi Informaţii Spaţiale.
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în sechestrarea geologică a carbonului şi asupra emisiilor de gaze cu efect de
seră. Ele afectează, de asemenea, conservarea biodiversităţii şi gestionarea
apei – incluzând efectele secetei şi a inundaţiilor, la fel şi calitatea apei.

Solul este o resursă vitală, degradat de multe presiuni
Solul este baza pentru o serie de produse vitale ecosistemului terestru
şi serviciilor. Acest sistem biogeochimic complex este cel mai bine
cunoscut ca mediu ce sprijină producţia agricolă. Cu toate acestea, solul
este de asemenea o componentă critică a unui set complex de procese de
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Caseta 6.2 Degradarea solului în Europa
Degradarea solului este o preocupare majoră de mediu, cu multe dimensiuni,
incluzând:
•

Eroziunea solului este suprafaţa solului îndepărtată de apă şi de vânt.
Principalele cauze ale eroziunii solului sunt practicile neadecvate de
gestionare a terenurilor, despădurirea, păşunatul excesiv, incendiile
forestiere şi activităţi din construcţii. Ratele de eroziune sunt foarte
sensibile, atât la climă, cât şi la utilizarea terenurilor, precum şi în urma
practicii de conservare detaliată la nivelul solului. Având în vedere rata
foarte lentă de formare a solului, orice pierdere de sol mai mare de 1 tonă
pe hectar pe an poate fi considerată ca ireversibilă, pentru o perioadă
de 50 - 100 ani. Eroziunea datorată apei afecteaza 105 milioane de
hectare (ha) de sol sau 16% din suprafaţa totală de teren din Europa, iar
eroziunea eoliană reprezintă 42 milioane ha. Regiunea mediteraneană este
cea mai afectată.

•

Impermeabilizarea solurilor apare atunci când terenurile agricole sau alte
terenuri rurale sunt folosite în construcţii şi toate funcţiile solului sunt
pierdute. În medie, zonele construite reprezintă în jur de 4% din suprafaţa
totală a statelor membre, dar nu toate acestea sunt de fapt impermeabile.
În deceniul 1990 - 2000, în UE15, zona impermeabilizată a crescut cu
6%, iar cererea pentru şantierele noi de construcţii, pentru extinderea
aşezărilor urbane şi pentru infrastructura de transport, continuă să
crească.

•

Salinizarea solurilor rezultă în urma intervenţiilor umane, cum ar fi
practicile necorespunzătoare de irigare, utilizarea apei bogate în sare
pentru irigaţii şi / sau a condiţiilor precare de drenaj. Valori crescute
ale concentraţiei de sare în sol limitează potenţialul său agro-ecologic şi
reprezintă o ameninţare ecologică şi socio-economică considerabilă pentru
dezvoltarea durabilă. Salinizare afectează aproximativ 3.8 milioane ha
în Europa. Zonele cele mai afectate sunt: Campania în Italia şi Ebro Vale
în Spania, dar sunt de asemenea afectate şi zone din Grecia, Portugalia,
Franţa şi Slovacia.

•

Deşertificarea înseamnă degradarea solului în zonele aride, semiaride
şi uscat-subumede, determinate diverşi de factori, incluzând variaţiile
climatice şi activităţile umane. Seceta este, de asemenea, asociată sau
conduce la un risc crescut de eroziune a solului. Deşertificarea este o
problemă în unele părţi din Marea Mediterană şi din Europa Centrală şi
de Est.

•

Contaminarea solului este o problemă larg răspândită în Europa. Cei mai
frecvenţi agenţi de contaminare sunt metalele grele şi uleiul mineral. În
acest moment, numărul de situri unde activităţile potenţial poluante s-au
desfăşurat, se ridică la aproximativ 3 milioane (a).

Sursa: Bazat pe SOER 2010 Evaluarea tematică privind solul.
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gestionare a apei, a fluxurilor terestre de carbon, a terenurilor de bază
pentru producerea gazelor cu efect de seră din surse naturale şi adsorbţia
ciclurilor de nutrienţi. Astfel, noi şi economia noastră, depindem de o
multitudine de funcţii ale solului.
De exemplu, resursele solului joacă un rol important în cadrul balanţei
terestre de carbon şi pot contribui la atenuarea schimbărilor climatice şi
la adaptarea la schimbări climatice. Cu toate acestea, aproximativ 45%
din solurile minerale din Europa au un conţinut scăzut sau foarte scăzut
de materie organică (0 - 2% carbon organic) şi 45% au un conţinut mediu
(2 - 6% carbon organic), iar solurile conţinând materie organică sunt, în
prezent, în scădere. Mai mulţi factori sunt responsabili pentru deficitul
materiei organice în sol, iar mulţi dintre ei se referă la activitatea umană.
Aceşti factori includ transformarea păşunilor, pădurilor şi a vegetaţiei
naturale în terenuri arabile; arătură având brazdă adâncă a solurilor
arabile; drenaj, utilizarea îngrăşământului pe bază de azot; cultivarea
solurilor de turbă; rotaţia culturilor, având un procent redus de ierburi.
Gestionarea durabilă a apei necesită un echilibru
extraordinar între diferitele utilizări
Apa este o resursă ecologică şi economică, regenerabilă, dar limitată. Este
vital să fie sprijinite ecosistemele sănătoase (Capitolul 3), în timp ce accesul
la apă curată este esenţială pentru sănătatea umană (Capitolul 5). În plus,
apa este o resursă cheie naturală legată de producţia agricolă, forestieră şi
producţia industrială, consumul casnic şi producţia de energie (Capitolul 4).
Presiunile de mediului asupra sistemelor europene de apă sunt strâns
legate de modurile de utilizare a terenurilor şi de activităţile umane
conexe din bazinele hidrografice. Principalele presiuni sunt poluarea
difuză, captarea apei, precum şi modificările hidro-morfologice care sunt
legate de generarea hidroenergiei, drenajului şi canalizării. Problema
solului, evidenţiată în secţiunea precedentă, în special eroziunea şi
pierderea capacităţii de reţinere a apei, este, de asemenea, relevantă
pentru modul în care vom gestiona resursele de apă.
O mare parte din Europa este afectată de deficitul de apă şi de secetă, în
timp ce alte regiuni sunt tot mai expuse la inundaţii grave. De-a lungul
ultimilor zece ani, în Europa s-au înregistrat peste 165 de inundaţii
majore, provocând decese, mutarea populaţiei şi mari pierderi economice.
Se aşteaptă ca, în viitor, schimbările climatic să înrăutăţească situaţia.
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Harta 6.2
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Directiva Cadru privind Apa (DCA) (11) reprezintă cheia politicii de
abordare care vizează aceste provocări. Aceasta stabileşte limitele
ecologice de utilizare şi gestionare a apei. În plus, obligă statele membre
UE şi autorităţile regionale să ia măsuri coordonate în ceea ce priveşte,
de exemplu, agricultura, energia, transportul şi construirea locuinţelor,
în contextul amenajării teritoriului rural şi urban, luând de asemenea
în considerare conservarea biodiversităţii. După cum s-a menţionat
deja (Capitolul 3 şi 4), o primă privire asupra planurilor de management
bazinal, arată că sunt necesare eforturi puternice în următorii ani pentru a
atinge o stare ecologică bună până în 2015.
Pentru ca DCA să aibă succes, este crucial un management integrat
al bazinelor hidrografice, implicând părţile interesate relevante în
identificarea şi punerea în aplicare a măsurilor spaţial-diferenţiate
care implică adesea compromisuri între diferitele interese. Gestionarea
riscurilor la inundaţii, în special reamplasarea de diguri şi restabilirea
zonelor inundabile, necesită o planificare urbană integrată şi o amenajare
a teritoriului în acelaşi scop.

Caseta 6.3 Legate, probleme care încă se întrec unele pe altele:
apă-energie-produse alimentare-climă
Apa oferă contribuţii vitale activităţilor economice, inclusiv agriculturii
şi producţiei de energie şi rutelor cheie de transport. Ca şi un sistem de
conectare este de asemenea expusă diferitelor presiuni şi leagă efectele
unor activităţi economice cu altele, de exemplu agricultură via deversări de
nutrienţi, spre pescuit. Clima afectează, atât cererea, cât şi oferta de energie
şi apă, iar conservarea energiei şi procesul de extracţie a apei au un potenţial
de schimbare climatică.
La nivelul UE, cât şi la niveluri naţionale, există diferite politici sectoriale şi
de mediu, precum şi măsuri care pot intra în conflict cu managementul apei
şi obiectivul realizării unei bune stări ecologice a corpurilor de apă. Exemple
sunt politicile pentru culturi bio-energetice şi de energie hidro, promovarea
agriculturii prin irigare, dezvoltarea turismului şi extinderea căilor navigabile
interioare.
Directiva Cadru privind Apa furnizează opţiuni de a dezvolta gestionarea
integrată a resurselor la nivel bazinal. Acest lucru ar putea contribui la un
echilibru între obiectivele mai generale ale politicilor – de exemplu cele legate
de energie şi de producţia agricolă, sau reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră – şi între beneficiile şi impactul asupra stării ecologice a corpurilor de
apă, ecosistemelor terestre şi a zonelor umede adiacente.
Sursa: AEM.
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De altfel, legătura apă - energie ilustrează faptul că este nevoie de
coordonarea gestionării apei în contextul generării energiei – a folosi
puterea hidro, refrigerarea, culturile pentru bioenergie, fără a afecta
ecosistemelor acvatice. De asemenea, trebuie să fie evaluată durabilitatea
utilizării energiei pentru desalinizare şi tratarea apelor uzate.
(Ne) Păstrarea amprentei noastre asupra mediului
în limite
Comun pentru cele mai multe dintre exemplele date până acum este
faptul că problemele de mediu din Europa nu pot fi studiate sau rezolvate
în mod izolat: utilizarea resurselor naturale europene şi globale sunt
conectate. Întrebarea cheie pentru europeni este în ce măsură vor putea
să se bazeze pe resursele naturale din afara Europei, având în vedere
creşterea cererii la nivel mondial. Cu toate acestea, consumul european,
depăşeşte deja de două ori propriile sale producţii din resurse naturale
regenerabile (12).
Nu există îndoială că, creşterea cererii mondiale de alimente, urmare a
creşterii populaţiei şi dezvoltării, va conduce, probabil, la necesitatea
transformării terenurilor şi creşterii eficienţei producţiei de alimente (13),
cel puţin la scară globală. Europa este un importator şi un exportator de
produse agricole.
Presiunile pieţei, dezvoltarea tehnologică şi intervenţiile politice au
dus la o tendinţă pe termen lung de a concentra producţia agricolă pe
suprafeţele agricole mai fertile în Europa, în timp ce s-a renunţat la
terenurile agricole marginale sau de distanţă. Intensificarea asociată
conduce la presiunea de mediu asupra resurselor de apă şi sol, în zonele
agricole intensive. În plus, abandonarea terenurilor agricole pe suprafeţe
extinse conduce la o pierdere a biodiversităţii în zonele afectate. Între
timp, mai multe terenuri acoperite cu vegetaţie naturală poate furniza alte
servicii ecosistemului, cum ar fi aceea de sechestrare a carbonului de către
păduri.
Dimpotrivă – şi într-o perspectivă globală – transformarea pădurilor şi
păşunilor în terenuri agricole este unul dintre cele mai importante drivere
pentru pierderea habitatului şi a creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră
la nivel mondial.
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Legăturile dintre provocările de mediu

Figura 6.1

Amprenta ecologică comparată cu
biocapacitatea (stânga) şi cu diferitele componente ale
amprentei (dreapta) în ţările AEM 1961 - 2006
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Notă:	Amprenta ecologică este o măsură a suprafeţei necesare pentru a sprijini
un stil de viaţă al populaţiei. Acest lucru include consumul de alimente,
combustibil, lemn şi fibre. Poluarea, cum ar fi emisiile de dioxid de carbon,
este de asemenea considerată ca o parte a amprentei. Biocapacitatea
măsoară cât de productiv, din punct de vedere biologic, este un teren.
Aceasta este măsurată în “hectare globale”: un hectar, cu biocapacitate
medie. Terenul biologic productiv include terenuri agricole, păşuni, păduri
şi pescuit (b).
Sursa:	Reţeaua Globală de Amprente (c).

Există legături clare între utilizarea terenurilor agricole în Europa şi
tendinţele globale agricole, ambele referindu-se la tendinţele de mediu.
Compromisurile asociate cu intensificarea agriculturii şi protecţia
mediului în Europa, precum şi implicaţiile acestora asupra ecosistemelor
din întreaga lume necesită evaluării suplimentare. Un aspect important
în acest sens este conservarea capitalului natural critic – cum ar fi solurile
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Unde şi cum vom folosi capitalul natural şi serviciile
ecosistemelor
Toate acestea ne aduc înapoi la acel “puzzle spaţial”: capitalul natural,
inclusiv a terenului, al apei, al solului şi al resurselor de biodiversitate,
furnizează o bază pentru serviciile ecosistemelor şi a altor forme de
capital pe care societatea umană se bazează (umană, socială, fabricată,
precum şi capital financiar ). Această dependenţă conduce la o dezbatere
de un alt nivel de complexitate: necesitatea de a echilibra utilizările
diferite ale resurselor naturale cu limitele de mediu devine o provocare cu
adevărat sistemică.
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fertile, resursele adecvate şi apa curată, precum şi a ecosistemelor naturale
ce servesc drept rezervoare de carbon, diversitatea genetică şi de suport
pentru aprovizionarea cu alimente.
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Pentru a menţine capitalul natural şi de a asigura un flux durabil al
serviciilor ecosistemelor, vor fi necesare noi creşteri ale eficienţei cu care
vom utiliza resursele naturale – combinate cu evoluţia consumului şi care
stau la baza modelelor de producţie.
În plus, abordările integrate de gestionare a capitalului natural trebuie
să ia în considerare îngrijorările legate de teritoriu. În acest context,
amenajarea teritoriului şi gestionarea peisajului poate ajuta la echilibrarea
impactului activităţilor economice asupra mediului, în special pe cele
legate de transport, energie, agricultură şi producţie, între comunităţi,
regiuni şi ţări.
Gestionarea specifică a capitalului natural şi a serviciilor ecosistemelor
oferă, mai mult decât oricând, un concept integrat care se ocupă cu o
serie de priorităţi de mediu, precum şi de conexiunile care se exercită
asupra lor. Creşterea eficienţei resurselor şi a securităţii, în special pentru
energie, apă, alimente, medicamente, metale principale (importante) şi
a materialelor, sunt elemente esenţiale în această privinţă (a se vedea
Capitolul 8).
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Provocările de mediu în Europa se împletesc cu cele din
restul lumii
Există o relaţie cu două sensuri între Europa şi restul lumii. Europa
contribuie la presiunile asupra mediului înconjurător şi accelerează
feedback-urile în alte părţi ale lumii, prin dependenţa faţă de
combustibilii fosili, produsele miniere şi celelalte importuri. Invers,
într-o lume extrem de interdependentă, modificări în alte părţi ale
lumii sunt resimţite din ce în ce mai aproape de casă, atât direct, prin
impactul schimbărilor globale de mediu, cât şi indirect, prin intensificarea
presiunilor socio-economice (1) (2).
Schimbările climatice reprezintă un exemplu evident. Cea mai mare
creştere a emisiilor globale de gaze cu efect de seră este prognozată să
aibă loc în afara Europei, ca urmare a creşterii bogăţiei în economiile
populaţiei emergente. În ciuda eforturilor de succes de a reduce emisiile
şi a scăderii cotei globale totale, societăţile europene continuă să fie
emiţătorii majori de gaze cu efect de seră (a se vedea capitolul 2).
Multe dintre ţările care sunt cele mai vulnerabile la schimbările
climatice sunt în afara continentului european, altele sunt vecinii noştri
direcţi (3). Deseori, aceste ţări depind foarte mult de sectoarele sensibile
la climă, cum ar fi agricultura şi pescuitul. Capacitatea lor de adaptare
variază, dar este adesea destul de scăzută, în special din cauza sărăciei
persistente (4) (5). Au fost analizate pe larg legăturile dintre schimbările
climatice, sărăcia şi politica şi riscurile de securitate şi relevanţa acestora
pentru Europa (6) (7) (8).
Biodiversitatea a continuat să scadă la nivel global, în ciuda câtorva
realizări încurajatoare şi a creşterii acţiunilor politice (9) (10). Rata globală
de specii pe cale de dispariţie este în creştere, iar acum este estimată
a fi de până la 1 000 de ori rata naturală (11). Dovada este în creşterea
serviciilor critice ecosistemelor care sunt sub o presiune mare la nivel
global (12). Potrivit unor estimări, aproximativ un sfert din producţia
netă a potenţialului primar a fost transformată de către om, fie prin
trunchiere directă (53%), prin modificări ale productivităţii de utilizare
© John McConnico
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Caseta 7.1 Creşterea globală a nivelului mării şi acidifierea
oceanelor

Provocările de mediu în context global

Harta 7.1

Producţia primară netă destinată omului la nivel
mondial

În timpul secolului 20, nivelul mării la nivel mondial a crescut cu o medie
de 1,7 mm / an. Acest lucru s-a datorat unei creşteri a volumului de apă
din ocean, ca o consecinţă a creşterii temperaturii, deşi afluxul de apă
din topirea gheţarilor joacă un rol tot mai important. În ultimii 15 ani
creşterea nivelului mării a fost accelerată şi a fost în medie de aproximativ
3,1 mm / an, în baza datelor provenite de la sateliţi şi de la măsurarea
mareelor, cu o contribuţie semnificativă a creşterii blocurilor de gheaţă din
Groenlanda şi Antarctica. Nivelul mării este prognozat să crească în mod
considerabil în timpul acestui secol şi mai târziu.
În 2007, IPCC a prezentat o creştere preconizată de 0,18 - 0,59 m peste
nivelul din 1990, până la sfârşitul secolului (a). Cu toate acestea, din 2007,
rapoartele comparative între previziunile IPCC faţă de alte observaţii arată
că nivelul mării este în prezent în creştere la o rată mai mare decât cele
indicate de aceste prognoze (b) (c). Estimări recente sugerează, în cazul
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, o proiecţie de creştere a mediei
globale a nivelului mărilor de aproximativ 1,0 m sau, eventual, (deşi puţin
probabil), chiar până la 2,0 m, până în 2100 (d).
Acidifierea oceanelor este o consecinţă directă a emisiilor de CO2 în
atmosferă. Oceanele au preluat deja până la aproximativ o treime din
emisiile de CO2 produse de omenire de la revoluţia industrială. În timp ce
acest lucru a limitat oarecum cantitatea de CO2 în atmosferă, s-a ajuns la
preţul efectuării unei modificări semnificative a chimiei oceanului. Dovezile
indică faptul că acidificarea oceanelor ar putea deveni o ameninţare gravă
pentru multe organisme şi va avea implicaţii pentru formarea lanţului trofic
şi a ecosistemelor, de exemplu, pentru recifurile de corali tropicali.
Este de aşteptat ca, la concentraţii atmosferice de dioxid de carbon mai
mari de 450 ppm, zone întinse ale oceanelor polare vor deveni, probabil,
corozive pentru cochilii, conducând la calcifierea marină, un efect care va fi
mai puternic în Oceanul Arctic. Rata de schimbare a chimiei oceanului este
mare, şi mai rapidă decât acidifierea anterioară a oceanului (e) (f).
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Producţia primară netă destinată omului la nivel mondial (NPP0)
% NPP0

Pierderea biodiversităţii în alte regiuni ale lumii afectează interesele
europene în mai multe moduri. Săracii lumii poartă greul pierderii
biodiversităţii, deoarece aceştia sunt, de obicei, cei mai direct dependenţi
de funcţionarea serviciilor ecosistemelor (14). Creşterea sărăciei şi
inegalităţii sunt susceptibile în a alimenta şi mai mult conflictul şi
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indusă terenurilor – (40%) sau incendii produse de om (7%) (A) (13). În
timp, acestea ar trebui să fie tratate cu prudenţă, întrucât dau un indiciu al
impactului substanţial al oamenilor asupra ecosistemelor naturale.
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Sursa: AEM.

Nota:	Aceasta hartă arată producţia primară netă destinată omului (PPNDO) ca
procent din potenţialul de producţie primară netă (PPN) (A).
Sursa:

Haberl et al (g).
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instabilitatea în regiunile care sunt deja de multe ori caracterizate de
structuri de guvernare fragile. În plus, reducerea varietăţii genetice a
recoltelor şi cultivărilor implică pierderi viitoare de beneficii economice
şi sociale pentru Europa în astfel de zone critice, precum producţia de
alimente şi asistenţa medicală modernă (15).
Extracţia globală a resurselor naturale din ecosisteme şi mine a crescut
mai mult sau mai puţin constant în ultimii 25 de ani, de la 40 miliarde de
tone în 1980, la 58 miliarde de tone în 2005. Resursele de extracţie sunt
inegal distribuite în întreaga lume, cu Asia care a beneficiat de cea mai
mare parte în 2005 (48% din tonajul total, comparativ cu Europa 13%). În
această perioadă, a avut loc o decuplare relativă de extracţie a resurselor
mondiale şi a creşterii economice: extracţia resurselor a crescut cu
aproximativ 50%, iar producţia mondială economică (PIB) cu aproximativ
110% (16).
Cu toate acestea, utilizarea resurselor şi extracţia sunt încă în creştere
în termeni absoluţi, mai mari decât câştigurile exprimate în eficienţă

Figura 7.1	Extracţia globală a resurselor naturale din ecosisteme
şi mine, 1980 - 2005 / 2007
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Tabelul 7.1 Decese şi AVAH-uri (Ani de Viaţă Ajustaţi pentru
persoanele cu Handicap) (B) atribuite pentru cinci
riscuri de mediu, pe regiune, 2004

Procent de decese

200
40

În ciuda progresului general în domeniul mediului şi al sănătăţii în Europa,
influenţa omului la nivel mondial în ceea ce priveşte impactul asupra sănătăţii
mediului, rămâne profund îngrijorătoare. Nesiguranţa alimentării cu apă,
lipsa canalizării şi condiţiile de igienă, poluarea urbană a aerului exterior,
fumul rezultat din arderea combustibililor solizi şi expunerea la plumb şi
schimbările climatice globale sunt responsabile pentru o zecime din decesele
şi îmbolnăvirile de la nivel mondial, şi un sfert din decesele şi îmbolnăvirile la
copiii sub 5 ani (21). Din nou populaţiile sărace sunt afectate cel mai puternic.

Risc

225

50

a resurselor. Astfel, un indicator compozit nu poate, cu toate acestea,
să dezvăluie informaţii cu privire la evoluţiile resurselor specifice.
Producţia alimentară la nivel global, sistemele de energie şi apă par
să fie mai vulnerabile şi mai fragile decât s-a crezut acum câţiva ani,
factorii responsabili fiind creşterea cererii, scăderea în aprovizionare,
şi instabilitatea. Supra-exploatarea, degradarea şi pierderea de soluri
sunt motive de îngrijorare relevante în această privinţă (17) (18) (19). Cu
concurenţa globală şi creşterea concentrării geografice a proviziilor pentru
anumite resurse, Europa se confruntă cu riscuri de creştere a ofertei (20).

SERI Baza de date a fluxului de materiale globale, ediţia 2010 (h) (i).
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Sursa:

Organizaţia Mondială a Sănătăţii ( j).
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Multe ţări cu venituri mici şi mijlocii se confruntă acum cu o povară tot
mai mare de la riscurile noi pentru sănătate, în timp ce lupta cu riscurile
tradiţionale pentru sănătate nu s-a încheiat. Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (OMS) estimeaza că între 2006 şi 2015, decesele provocate
de bolile netransmisibile la nivel mondial ar putea creşte cu 17%. Cea
mai importantă creştere este prognozată pentru regiunea Africii (24%),
urmată de regiunea est mediterană (23%) (22). Este probabil ca Europa să
se confrunte cu problema creşterii bolilor infecţioase emergente sau reemergente, care sunt extrem de influenţate de schimbările de temperatură
sau precipitaţii, pierderea habitatului şi de distrugerea ecologică (23) (24).
Într-o lume tot mai urbanizată, care este în strânsă legătură cu transportul
pe lungă distanţă, incidenţa şi distribuţia bolilor infecţioase care afectează
oamenii probabil va creşte (25).
Legăturile dintre provocările mediului sunt deosebit de
evidente în directa vecinătate a Europei
Vecinătatea directă a Europei – regiunea arctică, mediteraneană şi estică –
prezintă o atenţie deosebită datorită puternicelor legături socio-economice
şi de mediu, precum şi importanţei acestor regiuni în cadrul politicii
externe a UE. Mai mult, unele dintre cele mai mari rezervoare din lume
de resurse naturale sunt în aceste regiuni, fiind de o relevanţă imediată
pentru o Europă cu resurse limitate.
Aceste regiuni sunt, de asemenea, casă, pentru unele dintre cele mai
bogate şi fragile zone naturale care se confruntă cu mai multe ameninţări.
În acelaşi timp, rămân motive de îngrijorare legate de problemele
transfrontieră cum ar fi gestionarea apei şi depunerea partajată a poluării
aerului între Europa şi vecinii săi. Unele dintre principalele provocări de
mediu în aceste regiuni includ:
•

134

Zona arctică – activităţile europene, cum ar fi acelea rezultate
din transportul la lungă distanţă a emisiilor de poluanţi în aer, a
negrului de fum, a emisiilor de gaze cu efect de seră, lasă o amprentă
considerabilă în zona arctică. În acelaşi timp, ceea ce se întâmplă
în regiunea arctică, de asemenea, influenţează mediul din Europa,
deoarece zona arctică joacă un rol-cheie, de exemplu, în contextul
schimbărilor climatice şi al previziunilor legate de creşterea nivelului
mării. În plus, mai multe presiuni asupra ecosistemelor arctice
au dus la pierderea biodiversităţii în întreaga regiune. Aceste
modificări au repercusiuni la nivel mondial din cauza pierderii
funcţiilor ecosistemelor cheie şi creează provocări suplimentare
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pentru persoanele care trăiesc în zona arctică cum ar fi schimbarea
caracterului sezonier care afectează vânătoarea şi furnizarea de
alimente (26).
•

Vecinii estici – vecinii de la estul UE se confruntă cu numeroase
provocări de mediu care afectează sănătatea umană şi a ecosistemelor.
Al patrulea raport de evaluare a mediului în Europa al AEM (27)
rezumă aspectele cheie de mediu în regiunea pan-europeană, inclusiv
pentru ţările din Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală. Acesta se
Caseta 7.2 Politica Europeană de Vecinătate
Politica Europeană de Vecinătate (PEV) urmăreşte să consolideze cooperarea
dintre UE şi vecinii săi. Este o platformă dinamică şi în continuă evoluţie
pentru dialog şi acţiune bazată pe responsabilitatea comună şi de proprietate.
În ultimii ani, PEV a fost în continuare consolidată prin intermediul unor
iniţiative, cum ar fi Parteneriatul Estic, Sinergia Mării Negre şi Uniunea pentru
Marea Mediterană.
În cadrul PEV, instrumentele relevante ale UE – politica maritimă a UE,
Directiva Cadru privind Apa şi dezvoltarea unui sistem informatic partajat
de mediu (SEIS) – sunt puse în aplicare treptat, dincolo de frontierele UE
pentru a ajuta la eficientizarea eforturilor de mediu. Instrumentele juridice
internaţionale au fost, de asemenea dezvoltate şi puse în aplicare treptat,
pentru a aborda problemele comune transfrontiere – cum ar fi Convenţia
CLRTAP sau Convenţia transfrontalieră privind apa, care să acopere, de
asemenea, vecinii de la Est.
Pentru Marea Mediterană, iniţiativa Orizont 2020 (k) sprijină ţările riverane în
abordarea problemelor prioritare cu referire la emisiile industriale, deşeurile
municipale şi tratarea apelor uzate pentru a reduce poluarea în zona
mediteraneană.
În Arctica, o serie de tratate şi convenţii de mediu, precum şi transportul
maritim şi reglementările industriale oferă un context pentru dezbaterile
politice în contextul politicii UE în regiunea arctică: în timp ce UE a făcut
primii paşi spre o politică arctică, nu există în prezent o abordare politică
globală, mai multe politici ale UE – cum ar fi politica agricolă a UE, politica
în domeniul pescuitului, politica maritimă, de mediu şi politica în domeniul
climei sau politica energetică – afectează mediul arctic, atât direct, cât şi
indirect.
Cu toate acestea, este de remarcat aici că analizele tendinţelor de mediu
care acoperă vecinătăţile Europei sunt lipsite de multe ori de date fiabile şi
indicatori comparabili în timp şi spaţiu. Sunt necesare informaţii mai bune şi
mai specifice pentru a sprijini o analiză şi o evaluare a mediului.
AEM – în cadrul Politicii Europene de Vecinătate, şi în cooperare cu ţările şi
partenerii principali din regiuni – pune în aplicare o serie de activităţi care
vizează consolidarea monitorizării existente a mediului, managementul
datelor şi informaţiei.
Sursa: AEM.
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În timp ce Europa contribuie direct şi indirect, la unele presiuni de
mediu în aceste regiuni, este, de asemenea, într-o poziţie unică de a
coopera pentru a îmbunătăţi condiţiile lor de mediu, în special prin
stimularea transferului de tehnologie şi ajutând la construirea capacităţii
instituţionale. Aceste dimensiuni sunt din ce în ce mai mult reflectate în
priorităţile politicii europene de vecinătate (29).
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Zona mediteraneană – Situată la intersecţia a trei continente aceasta
este una dintre cele mai bogate “eco-regiuni” şi încă unul din cele
mai vulnerabile medii naturale din lume. Recentul raport privind
“Starea Mediului şi Dezvoltarea în Marea Mediterană” (28) prezintă efecte
majore ale schimbărilor climatice, caracteristicile resurselor naturale
şi a mediului în regiune, şi provocările legate de conservarea lor.
În special sunt identificate, unele dintre principalele presiuni din
activităţile umane (cum ar fi turismul, transportul, şi industria) şi
evaluarea impactului acestora asupra ecosistemelor costiere şi marine,
împreună cu consideraţii despre durabilitatea mediului lor.

O colecţie de drivere mondiale de schimbare relevante
pentru mediul european
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concentrează asupra provocărilor reprezentate de poluarea aerului
şi a apei, schimbările climatice, pierderea biodiversităţii, presiunile
asupra consumului din mediul marin şi de coastă, precum şi modelele
de consum şi de producţie, analizând evoluţiile sectoriale, care
conduc la schimbările de mediu din regiune.
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Provocările de mediu sunt strâns legate de driverele
globale ale schimbărilor
O serie de tendinţe în desfăşurare modelează viitorul context european şi
mondial, şi multe dintre acestea sunt în afara influenţei directe a Europei.
Megatendinţele globale sunt corelate la nivel mondial cu dimensiunile
sociale, tehnologice, economice, politice şi chiar de mediu. Principalele
evoluţii includ schimbarea modelelor demografice sau accelerarea ratelor
de urbanizare, chiar schimbări tehnologice rapide, aprofundarea integrării
pieţei, implicarea schimbărilor puterii economice sau schimbările
climatice.
În 1960, populaţia lumii a fost de 3 miliarde. Astăzi, ea este de
aproximativ 6.8 miliarde. Divizia pentru Populaţie a Naţiunilor Unite
se aşteaptă ca această creştere să continue şi că populaţia mondială
va depăşi 9 miliarde până în 2050, în funcţie de “varianta medie de
creştere” a populaţiei estimate (30). Totuşi, incertitudinile sunt evidente,

O colecţie de megatendinţe globale:
•	Creşterea divergentă la nivel mondial în tendinţele populaţiei: îmbătrânirea
populaţiei, creştere şi migrare
•	Condiţii de viaţă într-o lume urbană: dispersarea oraşelor şi consumul în
spirală
•
Schimbarea modelelor de povară a bolilor la nivel mondial şi a riscului de noi
pandemii
•	Accelerarea tehnologiilor: demararea în necunoscut
•	Continuarea creşterii economice
•
Schimburi de putere globală: de la o lume unipolară la o lume multipolară
•	Intensificarea concurenţei globale pentru resurse
•	Reducerea stocurilor de resurse naturale
•	Creşterea gravităţii consecinţelor schimbărilor climatice
•	Creşterea nesustenabilă a încărcăturii poluării mediului
•	Regulament global şi guvernare: creştere fragmentată, dar rezultate
convergente
Sursa:	AEM.
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Tabelul 7.2 Populaţia lumii şi pe regiuni diferite, 1950, 1975, 2005
şi 2050 în conformitate cu diferite variante de creştere

Populaţia în milioane

Regiune
Lume
Regiuni mai
dezvoltate
Regiuni mai puţin
dezvoltate
Africa
Asia

Populaţia în 2050

1950

1975

2005

Scăzut

Mare

Constant

2 529

4 061

6 512

7 959

Mediu

9 150 10 461

11 030

812

1 047

1 217

1 126

1 275

1 439

1 256

1 717

3 014

5 296

6 833

7 875

9 022

9 774

227

419

921

1 748

1 998

2 267

2 999

1 403

2 379

3 937

4 533

5 231

6 003

6 010

Europa *

547

676

729

609

691

782

657

America Latină şi
Caraibe

167

323

557

626

729

845

839

America de Nord

172

242

335

397

448

505

468

13

21

33

45

51

58

58

419

521

597

554

628

709

616

Oceania
Europa (AEM-38)
Notă:

* Europa (terminologia ONU) include toate cele 38 de ţări membre
AEM (cu excepţia Turciei) şi ţările care cooperează cu AEM, precum şi
Bielorusia, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina.

Sursa:

Divizia Populaţie a Naţiunilor Unite (l).

precum şi previziunile, şi depind de mai multe ipoteze, inclusiv de
ratele de fertilitate. Ca atare, până în 2050, populaţia lumii ar putea
depăşi 11 miliarde sau să se limiteze la 8 miliarde (30). Implicaţiile acestei
incertitudini sunt enorme pentru cererile de resurse la nivel mondial.
În contrast cu tendinţa globală, este de aşteptat ca populaţia Europei
să scadă semnificativ şi în ceea ce priveşte vârsta. În vecinătatea sa,
declinul demografic este deosebit de dramatic în Rusia şi în părţi mari ale
Europei. În acelaşi timp, ţările africane de nord de-a lungul sudului Mării
Mediterane sunt martorii unei puternice creşteri demografice. În general,
regiunea mai largă a Africii de Nord şi Orientul Mijlociu s-au confruntat
cu cea mai mare rată de creştere a populaţiei faţă de orice regiune din
lume de-a lungul secolului trecut (30).
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Distribuţia regională a creşterii populaţiei, structura de vârstă, precum
şi migraţia între regiuni sunt de asemenea importante. Nouăzeci la sută
din creşterea populaţiei din anul 1960 a fost în ţările clasificate ca fiind
“mai puţin dezvoltate” de către Organizaţia Naţiunilor Unite (30). Între
timp, lumea este urbanizată într-un ritm fără precedent. Până în 2050,
aproximativ 70% din populaţia globală se presupune că va trăi în oraşe,
comparativ cu mai puţin de 30% în 1950. Creşterea populaţiei este acum
în mare măsură, un fenomen urban concentrat în curs de dezvoltare,
în special în Asia, care este estimată a fi acasă, în mai mult de 50% din
populaţia urbană la nivel mondial până în 2050 (31).
Integrarea globală a pieţelor, schimburile de competitivitate globală şi
schimbarea modelelor globale de cheltuieli cuprind un alt set complex
de drivere. Ca urmare a liberalizării şi datorită reducerii costurilor de
transport şi de comunicare, comerţul internaţional în ultima jumătate de
secol a crescut rapid: exporturile la nivel mondial au crescut în valoare,
de la 296 miliarde USD în 1950 la mai mult de 8 triliarde USD (măsurat în
raport cu “paritatea puterii de cumpărare”), în 2005, iar cota lor din PIB‑ul
mondial a crescut de la aproximativ 5% la aproape 20% (32) (33). În mod
similar, banii trimişi acasă de la lucrătorii emigranţi reprezintă adesea o
mare sursă de venit pentru ţările în curs de dezvoltare. Pentru unele ţări
acestea au depăşit un sfert din PIB-ul respectiv în 2008 (de exemplu, 50%
în Tadjikistan, 31% în Republica Moldova, 28% în Republică Kîrgîzstan, şi
25% în Liban) (34).
Ajutate de globalizare, multe ţări au fost în măsură să ridice în proporţie
mai mare populaţia din zona de sărăcie (35). Creşterea economică globală
şi integrarea comercială au alimentat pe termen lung modificări în
competitivitatea internaţională, caracterizată printr-o creştere ridicată
a productivităţii în economiile emergente. Numărul de consumatori
cu venituri medii, la nivel mondial este în creştere rapidă, în special
în Asia (36). Banca Mondială a estimat că, până în 2030, ar putea exista
1.2 miliarde de consumatori cu venituri medii (C) în economiile emergente
şi în curs de dezvoltare de astăzi (37). Deja în 2010, economiile din ţările
BRIC – Brazilia, Rusia, India şi China – sunt de aşteptat să contribuie
aproape cu jumătate din creşterea consumului mondial (38).
Sunt de aşteptat să persiste diferenţe mari în acumularea bogăţiei
individuale, între economiile dezvoltate şi economiile emergente cheie.
Cu toate acestea echilibrul economic mondial al puterii este în schimbare.
Schimbări mari în puterea de cumpărare faţă de economiile cu venituri
medii şi al consumatorilor cu venituri medii, sunt în curs de desfăşurare,
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Figura 7.3

Creşterea PIB pe cap de locuitor în Statele Unite ale
Americii, UE-27, China, India şi Japonia, 1980 - 2008

PIB-ul pe baza PPP pe cap de locuitor
50 000
45 000

Un număr de incertitudini critice sunt, totuşi, incluse în aceste previziuni.
Exemplele includ incertitudinile cu privire la gradul în care Asia s-ar
putea integra din punct de vedere economic, impactul îmbătrânirii
populaţiei şi capacitatea de a consolida investiţiile private şi educaţia. În
contextul de interdependenţă mai mare a pieţelor şi o sensibilitate mai
mare la riscuri legate de deficienţele pieţei, regimurile de reglementare
mondiale sunt susceptibile de a se extinde pe viitor, dar contururile lor şi,
astfel, rolul lor sunt imprevizibile.
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Uniunea Europeană
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Figura 7.4

Ponderile preconizate din consumul mondial al clasei
cu venituri medii, 2000 - 2050
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creând unele pieţe semnificative a consumatorilor în pieţele emergente,
care sunt susceptibile să ceară în viitor combustibili din nivelul mondial
de resurse, din nou, în special în Asia (39) (40). Potrivit unor estimări, ţările
BRIC luate împreună ar putea atinge cota G7 a PIB-ului global prin anul
2040 (41).

În plus, viteza şi domeniul de aplicare al progresului ştiinţific şi
tehnologic influenţează tendinţele socio-economice şi driverele. Ecoinovarea şi tehnologiile ecologice sunt de o importanţă cheie în acest
sens; companiile europene sunt deja relativ bine poziţionate pe pieţele
mondiale. Politicile de susţinere sunt relevante atât în ceea ce priveşte
facilitarea intrării pe piaţă a noilor eco-inovaţii şi tehnologii, la fel ca şi
creşterea cererii globale (a se vedea Capitolul 8).
În perspectivă pe termen lung, evoluţia şi convergenţa tehnologiei
în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor, biotehnologiilor şi
ştiinţele vieţii, tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, ştiinţelor
cognitive şi neuro-tehnologiilor sunt de aşteptat să aibă efecte profunde
asupra economiilor, societăţilor şi a mediului. Acestea sunt susceptibile
de a deschide opţiuni complet noi pentru reducerea şi remedierea
problemelor de mediu, inclusiv, de exemplu, senzori noi de poluare, noi
tipuri de baterii şi alte tehnologii de stocare a energiei, materiale pentru
automobile, clădiri sau aeronave mai uşoare şi mai durabile (42) (43) (44).
Cu toate acestea, aceste tehnologii dau naştere, de asemenea
preocupărilor faţă de efectele negative asupra mediului, dată fiind
amploarea şi nivelul de complexitate a interacţiunilor lor. Existenţa unor
necunoscute, poate produce efecte care reprezintă o mare provocare
pentru guvernare (45) (46). Efectele de rearanjare ar putea pune în pericol,
de asemenea, realizările de mediu şi eficienţa resurselor (47).

Uniunea Europeană
Alţii

Kharas (n).
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Provocările globale de mediu, cum ar fi impactul schimbărilor climatice,
pierderea biodiversităţii, supra-utilizarea resurselor naturale şi mediului
şi problemele de sănătate, sunt critic legate de problemele referitoare
la sărăcie şi durabilitatea ecosistemelor şi, în consecinţă, de problemele
referitoare la securitatea resurselor şi stabilitatea politică. Aceasta adaugă
presiune şi incertitudine la concurenţa pentru resursele naturale, la nivel
general, ceea ce ar putea intensifica, ca urmare a cererilor crescute, scăderea
livrărilor şi scăderea stabilităţii livrărilor. În cele din urmă, această presiune
creşte în continuare asupra ecosistemelor la nivel mondial, şi mai ales
asupra capacităţii lor de a asigura hrană, energie şi apă.
Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi
Agricultură (FAO), cererea de alimente, furaje şi fibre ar putea creşte cu
70% până în 2050 (51). Fragilitatea mondială de asigurare a alimentelor,
apei şi sistemelor de energie a devenit evidentă în ultimii ani. De
exemplu, terenul arabil pe persoană a scăzut la nivel global de la 0,43 ha
în 1962 la 0,26 ha în 1998. FAO aşteaptă ca această valoare să scadă în
continuare cu 1,5% pe an între acum şi până în 2030, în cazul în care nici o
schimbare majoră de politică nu este iniţiată (52).
În mod similar, Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) aşteaptă
ca cererea globală de energie să crească cu 40% în următorii 20 de ani,
dacă nici o schimbare majoră de politică nu este pusă în aplicare (53).
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Dar ar putea apărea lipsa apei, care va lovi cel mai puternic în
următoarele decenii. Se estimează că în doar 20 de ani, cererea mondială
de apă ar putea fi cu 40% mai mare decât în prezent, şi mai mult de 50%
crescută în ţările în curs de dezvoltare (55). În plus, conform unei estimări
recente pregătite de către Secretariatul Convenţiei de diversitate biologică,
fluxul în mai mult de 60 la sută din sistemele hidrografice mari din lume
a fost puternic modificat. Limitele durabilităţii ecologice a disponibilităţii
resurselor de apă pentru captare, au fost atinse, şi până la 50% din
populaţia lumii ar putea să locuiască în zone cu stres ridicat, în ceea ce
priveşte resursa de apă, până în 2030, în timp ce mai mult de 60% ar putea
să nu aibă acces îmbunătăţit la canalizare (56).

Figura 7.5	Numărul de subnutriţi din lume; procentul de subnutriţi
în ţările în curs de dezvoltare, 1969 până în 2009
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Provocările de mediului pot creşte riscurile la alimente,
energie şi securitatea apei la scară globală

AIE a avertizat în mod repetat despre o criză de energie la nivel global,
datorită creşterii cererilor pe termen lung. Sunt necesare investiţii masive
şi continue în eficienţă energetică, energii regenerabile şi infrastructuri
noi pentru a realiza tranziţia către o reducere a emisiilor de carbon,
utilizarea eficientă a resurselor în sistemul energetic, care este compatibil
cu obiectivele pe termen lung referitoare la mediu (53) (54).
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Ca urmare a schimbărilor demografice şi de putere economică,
contururile peisajului guvernării globale sunt în schimbare. O difuzie a
puterii politice spre poli multipli de influenţă este în curs de desfăşurare,
şi de asemenea schimbarea peisajului geo-politic (48) (49). Actorii privaţi,
cum ar fi companiile multi-naţionale joacă un rol tot mai important în
politica mondială, şi sunt mai direct implicaţi în formularea şi punerea în
aplicare a politicilor. Încurajată de progresele în domeniul comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei, societatea civilă este, de asemenea, în creştere,
luând din ce în ce mai mult parte la procesele de negociere la nivel
mondial. Ca rezultat, interdependenţa şi complexitatea în luarea deciziilor
este în creştere, dând naştere la moduri noi de guvernare şi punând noi
întrebări despre responsabilitate, legitimitate şi răspundere (50).

Provocările de mediu în context global

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) (o).
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Sistemele de infrastructură sunt de multe ori vechi şi există o lipsă de
informaţii despre performanţele reale şi despre pierderi (57). O estimare
prevede o nevoie medie anuală de investiţii de 772 miliarde USD pentru
menţinerea serviciilor de apă şi ape uzate din întreaga lume până în
2015 (58). Aici, există efecte potenţiale pentru alimente şi furnizarea de
energie, de exemplu, tăierea producţiei agricole care ar putea duce la
scăderea rezistenţei sociale generale.
Deja în prezent, în multe părţi ale lumii, utilizarea resurselor
neregenerabile este aproape de limita sa de potenţial şi resursele
regenerabile sunt utilizate dincolo de capacitatea lor de reproducere.
Acest tip de dinamică, poate fi recunoscută, de asemenea, în regiunile
învecinate Europei, cu capital natural relativ bogat. Supra-exploatarea
resurselor de apă, combinată cu accesul insuficient la apă potabilă şi
canalizare, de exemplu, sunt provocări critice atât în Europa de Est, cât şi
în zona mediteraneană (35).
La nivel global, sărăcia şi excluziunea socială sunt mai mult exacerbate
de degradarea ecosistemelor şi de schimbări climatice. La nivel global,
eforturile de a reduce sărăcia extremă au fost în vigoare, în mod
rezonabil, până în 1990 (51). Oricum, produsele alimentare recurente şi
crizele economice între 2006 - 2009 au amplificat tendinţa de creştere
a ratelor sub-alimentaţiei din întreaga lume. Numărul de subnutriţi a
crescut, pentru prima dată, la mai mult de 1 miliard în 2009 şi proporţia
de subnutriţi în ţările în curs de dezvoltare, care era în scădere destul de
rapidă, a crescut în ultimii ani.
Supraexploatarea resurselor şi schimbările climatice agravează
ameninţările la adresa capitalului natural. Ele afectează, de asemenea,
calitatea vieţii, subminând stabilitatea socială şi politică (2) (8). În plus,
mijloacele de existenţă a miliarde de oameni sunt inevitabil legate de
sustenabilitatea serviciilor ecosistemelor locale. Combinate cu presiuni
demografice, diminuând capacitatea de adaptare socio-ecologică, ele pot
adăuga o nouă dimensiune de dezbatere referitoare la mediu şi securitate,
ca un conflict în jurul resurselor rare, adaugându-se şi intensificând
presiunile migraţiei (2) (59).
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Caseta 7.3 Către identificarea pragurilor (limitelor) de mediu şi
a graniţelor planetare
Oamenii de ştiinţă de pe Pământ încearcă să înţeleagă complexitatea
interacţiunilor din procesele bio-geofizice, care determină capacitatea Terrei
de auto-reglare. În această privinţă, ecologiştii au observant praguri (limite)
ale dimensiunii proceselor esenţiale ale eco-sistemelor.
Mai recent, un grup de oameni de ştiinţă au propus un număr de graniţe
planetare în interiorul cărora umanitatea trebuie să evite producerea unor
schimbări catastrofale ale mediului (p). Ei sugerează că aceste graniţe critice
au fost depăşite deja, cu pierderea ratei biodiversităţii, cu schimbări climatice
şi intersecţia umană cu ciclul azotului, dar fiind conştienţi de faptul că sunt
serioase lipsuri de cunoştinţe ştiinţifice şi incertitudini.
Încercarea de a identifica şi contabiliza astfel de limite planetare a dat
naştere unor dezbateri largi, în privinţa fezabilităţii unei astfel de abordări,
precum şi dacă aceasta este semnificativă pentru a calcula o rată globală
de procesare a unora cu localizare intrinsecă, de exemplu nivelul de nitraţi
şi pierderea biodiversităţii (q). În timp ce valoarea generală a unui astfel
de exerciţiu ştiinţific poate fi recunoscută, au fost ridicate temeri cu privire
la justificarea lui ştiinţifică, la posibilitatea de a alege valorile exacte,
acestea nefiind arbitrare şi asupra problemelor de a reduce complexitatea
interacţiunilor la valori limită unice (r) (s).
Probleme ar putea apărea cu privire la punerea în echilibru a acestor limite,
cu aspecte etice şi economice, făcându-se confuzie între limite şi ţinte. Unii
susţin că stabilirea unor limite cantitative poate pune în întârziere aplicarea
unor acţiuni efective, iar acest lucru poate contribui la degradarea mediului
înconjurător, dincolo de punctul de întoarcere (t) (u).
Sursa: AEM.

Dezvoltările pe plan mondial ar putea creşte
vulnerabilităţile Europei la riscurile sistemice
Întrucât multe dintre driverele globale de schimbare operează dincolo
de influenţa directă a Europei, vulnerabilitatea Europei la schimbările
externe, ar putea creşte semnificativ, în special accentuat de evoluţiile din
vecinătatea sa directă. Fiind un continent cu resurse limitate şi vecină cu
una dintre regiunile cele mai predispuse la schimbările de mediu la nivel
mondial, un angajament activ şi de cooperare cu aceste regiuni poate ajuta
gama de probleme cu care se confruntă Europa.
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Multe drivere-cheie operează la scară globală şi este posibil să se manifeste
în decenii, mai degrabă decât în ani. Într-o evaluare recentă, Forumul
Economic Mondial a avertizat despre un nivel mai ridicat de risc sistemic
datorită creşterii interconexiunilor dintre diversele riscuri (60). În plus,
evaluarea a subliniat că schimbările neaşteptate, bruşte, în condiţii externe
sunt inevitabile într-o lume extrem de interconectată. În timp ce schimbările
bruşte pot avea un impact imens, cel mai mare risc poate proveni în urma
eşecurilor mai lente, care să îşi manifeste pe deplin potenţialul lor prin
pagube peste zeci de ani şi poate fi subestimat în impactul serios asupra
potenţialului economic şi a costurilor sociale (60). Continuarea exploatării
capitalului natural este un exemplu pentru un eşec lent.
Astfel de riscuri sistemice – dacă acestea se manifestă ca modificări bruşte
sau eşecuri lente – includ prejudiciul potenţial, sau chiar eşecul complet,
un întreg sistem, de exemplu, o piaţă sau un ecosistem, spre deosebire de
efectele numai asupra elementelor individuale. Interconexiunea dintre
drivere şi riscurile evidenţiate aici sunt relevante în acest sens: în timp ce
aceste legături pot duce la robusteţea partajării riscurilor mai mari, atunci
când sunt distribuite peste un număr mai mare de elemente în sistem, pot
duce de asemenea la o mai mare fragilitate. Nerespectarea într-o singură
legătură critică poate avea efecte în cascadă, de multe ori ca o consecinţă a
diversităţii şi a guvernării sistemului (60) (61).
Un risc cheie este legat de accelerarea mecanismelor globale de feedback
de mediu şi impactul lor direct şi indirect asupra Europei. Deoarece
Evaluarea Milenară a Ecosistemelor (12), al patrulea Raport de evaluare al
IPCC (62), şi evaluări ştiinţifice au avertizat că mecanismele de feedback
de mediu cresc probabilitatea de mari schimbări la scară non-lineară
în componentele cheie ale sistemului Pământ. Odată cu creşterea
temperaturilor globale, de exemplu, există un risc crescut de trecere către
schimbări declanşate la scară largă, non-lineare (63).

Provocările de mediu în context global

Caseta 7.4 Puncte de balansare: riscurile schimbărilor climatice
la scară mare (neliniare)
Care sunt punctele de balansare? Dacă un sistem are mai multe stări de
echilibru, tranziţia către stări structurale diferite este posibilă. Dacă şi când
un punct critic este depăşit, dezvoltarea sistemului nu mai este determinată
de mărimea presiunii, ci mai degrabă de dinamica internă, care poate fi mai
rapidă decât presiunea iniţială.
O varietate de puncte de balansare a fost identificată, unele dintre ele având
un potenţial semnificativ asupra consecinţelor pentru Europa – totuşi, este
demn de remarcat faptul că acestea se pot manifesta pe diferite şi, uneori,
foarte lungi perioade de execuţie.
Una dintre potenţialele schimbări pe scară largă ce ar putea să afecteze
Europa este topirea stratului de gheaţă din Antarctica de Vest (SGAV) şi a
Straturilor de gheaţă din Groenlanda (SGG) – există deja dovezi de topire
accelerată a SGG. Susţinută de 1 - 2 ° C, respectiv, 3 - 5 ° C, încălzirea
globală după 1990 ar putea fi un punct de balans în privinţa temperaturilor şi
dincolo de care topirea straturilor de gheaţă, respectiv SGG şi SGAV, cel puţin
parţial, va conduce la o creştere semnificativă a nivelului mării (v) (w).
Mai puţină încredere avem cu privire la alte efecte non-liniare, de exemplu,
ce se poate întâmpla cu circulaţia oceanică. În anumite părţi ale Atlanticului
meridional circulaţia oceanică este dată peste cap, iar acest fenomen se
manifestă considerabil având o variaţie, atât sezonieră, cât şi o dată la
zece ani. O încetinire a circulaţiei oceanice meridionale dată peste cap
poate contracara tendinţele de încălzire globală în Europa, dar poate avea
consecinţe grave şi neaşteptate în altă parte a lumii.
Alte exemple de posibile puncte de balansare sunt creşterea accelerată a
emisiilor de metan (CH4) din topirea gheţarilor permanenţi, destabilizarea
hidraţilor de pe fundul oceanului, şi o tranziţie rapidă climatică de la un
ecosistem la altul. Înţelegerea acestor procese este încă limitată, iar şansa
unei implicări majore în secolul acesta este considerată a fi scăzută.
Sursa: AEM.

Riscurile sistemice au potenţial, dacă acestea nu sunt abordate în mod
corespunzător, pentru a provoca pagube devastatoare asupra sistemelor
vitale, capitalului natural şi infrastructurilor de care bunăstarea noastră
depinde atât la nivel local, cât şi la o scară globală. Astfel, sunt necesare
eforturi comune pentru a aborda câteva din cauzele riscurilor sistemice,
de a dezvolta practici şi de a consolida capacitatea de adaptare, având în
vedere că problemele de mediu sunt din ce în ce mai presante.
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Harta 7.2	Elemente de balansare ale potenţialului climatic

Figura 7.6	Estimarea încălzirii globale la care debutul
evenimentelor ar putea avea loc versus impactul
acestora
Creşterea temperaturii globale
5 °C

1.
3.

Colapsul MOC
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Colapsul pădurilor
tropicale
amazoniene

3 °C
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Dezintegrări
WAIS
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11.

Dezintegrări GIS
Pierderea gheţii
Arctice în apele
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timpul verii
Eliberare lentă
Acidifierea
a îngheţurilor
oceanului
permanente şi
a metanului
oceanic

1 °C

12.

13.

Minoră

Notabilă

Impact
Majoră

Devastator

GIS: Stratul de gheaţă al Groenlandei
WAIS: Stratul de gheaţă al Antarcticii de Vest
Elemente de balansare ale potenţialului
climatic
1. Pierderea de gheaţă din Marea Arctică
2. Dispariţia pădurii boreale
3. Topirea fâşiei de gheaţă din Groenlanda
4. Formarea apei adânci în Atlantic
5. Schimbările climatice induc gaura de ozon(?)
6. Îngheţ permanent şi pierderea tundrei(?)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ecologizarea Saharei
Multistabilitatea musonului haotic indian
Modificări în amplitudinea frecvenţei ENSO
Refacerea pădurii tropicale amazoniene
Schimbarea musonului vest african
Instabilitatea stratului de gheaţă din vestul
Antarcticii
13. Modificări în formarea apei pe fundul Antarcticii(?)

Notă:

Semnele de întrebare (?) indică sistemele al căror statut de elemente de
balansare este extrem de incert. Există şi alte elemente potenţiale de
balansare care nu sunt descrise aici, de exemplu, recifurile de corali de
apă puţin adâncă - ameninţate în parte de acidifierea oceanelor.

Sursa:

University of Copenhagen (x).
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MOC: Răsturnarea meridională a circulaţiei în Atlanticul de Nord

Notă:

Forma şi mărimea ovalului NU reprezintă incertitudinea impactului
şi eventualitatea instalării temperaturii. Aceste incertitudini pot fi
semnificative.

Sursa:

PBL (y), Lenton (z).
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Priorităţile viitoare de
mediu: câteva reflecţii

Schimbare fără precedent, riscuri interconectate şi
vulnerabilităţi crescute reprezintă noi provocări
Capitolele anterioare subliniază faptul că lumea se confruntă cu
schimbările de mediu şi, prin urmare, cu noi provocări pe o scară, viteză
şi interdependenţă, care sunt fără precedent.
Decade de utilizare intensivă a stocurilor de capital natural şi degradarea
ecosistemelor de către ţările dezvoltate, pentru a alimenta dezvoltarea
economică, a avut drept rezultat încălzirea globală, pierderea biodiversităţii
şi diverse impacturi negative asupra sănătăţii noastre. Chiar dacă multe
dintre efectele imediate se află în afara influenţei directe a Europei, acestea
au consecinţe semnificative şi vor crea eventuale riscuri pentru rezilienţa şi
dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii europene.
Economiile emergente şi în curs de dezvoltare au replicat în ultimii ani
această tendinţă, dar la o viteza mult mai rapidă, condusă de sporirea
populaţiei, creşterea numărului de consumatori din clasa de mijloc şi
schimbarea rapidă a modelelor de consum către nivelurile din ţările
dezvoltate; scurgeri financiare fără precedent în goana lor după energie şi
materii prime din ce în ce mai puţine; incomparabile schimbări în puterea
economică, creşterea şi practicile comerciale, de la economii avansate, la
cele emergente şi în curs de dezvoltare, precum şi strămutarea producţiei
determinată de competiţia preţurilor.
Schimbările climatice reprezintă unul din cele mai evidente efecte al
acestor evoluţii din trecut: eşuarea ţintei de 2 °C este, probabil, exemplul
cel mai concret de risc care trece dincolo de graniţele planetare. Ambiţia
pe termen lung de a atinge reduceri de 80 până la 95% a emisiilor de
CO2 până în 2050, în Europa, pentru a rămâne aliniaţi la ţinta de mai sus,
pledează cu putere pentru o transformare fundamentală a economiei
actuale din Europa, pentru energie cu emisii reduse de carbon şi sisteme
de transport care să reprezinte platformele centrale ale noii economii –
dar nu sunt numai acestea.
Ca şi în trecut, impacturile viitoare ale schimbărilor climatice sunt, de
asemenea, aşteptate să afecteze în mod disproporţionat categoriile cele
mai vulnerabile în societate: copiii, bătrânii şi săracii. Ca parte pozitivă,
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un acces mai mare la spaţii verzi, biodiversitate, apă şi aer curate, este
folositor pentru sănătatea oamenilor. Totuşi, aceasta ridică, de asemenea,
întrebarea privind cum să împărţim accesul şi beneficiile, deoarece de
multe ori planificarea teritorială şi deciziile privind investiţiile favorizează
bogaţii în detrimentul celor săraci.
Ecosistemele bine întreţinute şi serviciile ecosistemelor sunt esenţiale
pentru a sprijini diminuarea schimbărilor climatice şi obiectivele de
adaptare, precum şi conservarea biodiversităţii ca o condiţie prealabilă
pentru a asigura acest lucru. Echilibrarea rolului prin care ecosistemele
pot juca rolul unui tampon împotriva impacturilor aşteptate cu posibilele
cereri crescute pentru noi aşezări umane pe apă şi pământ, aduce noi
provocări, de exemplu, pentru planificatori urbani, arhitecţi şi ecologişti.
Cursa în derulare, pentru înlocuirea energiei şi materialelor având emisii
intensive de carbon cu energie şi materiale având emisii reduse de carbon,
este de aşteptat ca să intensifice în continuare cererile pe ecosistemele şi
serviciile terestre, acvatice şi marine (biocombustibili din prima şi a doua
generaţie oferă un exemplu aici). Deoarece aceste cereri cresc, un exemplu
fiind cel pentru înlocuitori chimici, probabil acolo vor creşte conflictele
legate de utilizările existente pentru produse alimentare, transport şi
agrement.
Multe dintre provocările de mediu evaluate în acest raport au fost
evidenţiate în rapoartele anterioare ale AEM (1) (2). Ce este diferit
astăzi este viteza cu care interconexiunile răspândesc riscuri şi cresc
incertitudinile în întreaga lume. Prăbuşiri pe neaşteptate, într-o zonă sau
regiune geografică, pot transmite nereuşite pe scară largă prin întreaga
reţea a economiilor, prin intermediul contagiunii, feedback-urilor şi a
altor extinderi. Episoadele cu recenta prăbuşire a pieţei financiară globală
şi a erupţiei vulcanului islandez au demonstrat acest lucru (3) (4).
Astfel de crize arată, de asemenea, cât de dificil este pentru societate
să facă faţă riscurilor. Avertizările timpurii, bine indicate şi numeroase,
sunt adesea ignorate pe scară largă (5) (6). În acelaşi timp, perioadele
recente oferă multe experienţe, şi bune şi rele, din care putem învăţa şi
răspunde aşadar mai repede şi mai sistematic la provocările cu care ne
confruntăm (de exemplu, prin multiple gestionări de crize, negocieri
privind schimbările climatice, eco-inovaţii, tehnologii informatice, sau
dezvoltări globale de cunoştinţe).
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În contrast cu această privire de ansamblu, acest capitol final reflectă
unele priorităţi viitoare privind mediul care ies la suprafaţă:
•

O mai bună punere în aplicare şi o consolidare în continuare
a priorităţilor actuale de mediu privind schimbările climatice,
natura şi biodiversitatea; utilizarea resurselor naturale şi deşeurile,
mediul, sănătatea şi calitatea vieţii. În timp ce acestea rămân
priorităţi importante, gestionarea legăturilor dintre ele va fi capitală.
Îmbunătăţirea monitorizării şi punerea în aplicare a politicilor
sectoriale şi de mediu vor asigura faptul că rezultatele din domeniul
mediului sunt atinse, dau stabilitate în domeniul de reglementare şi
sprijină mai eficient guvernarea.

•

Gestionare dedicată a capitalului natural şi a serviciilor
ecosistemelor. Creşterea eficienţei resurselor şi rezilienţa par a fi
concepte cheie de integrare privind modul de tratare a priorităţilor de
mediu, precum şi pentru multele interese sectoriale care depind de ele.

•

Integrarea coerentă a considerentelor de mediu în cadrul multor
domenii de politici sectoriale poate contribui la creşterea eficienţei
cu care resursele naturale sunt utilizate şi, astfel, ajută la ecologizarea
economiei, prin reducerea presiunilor comune asupra mediului
care provin din multiple surse şi activităţi economice. Coerenţa va
conduce, de asemenea, la măsurile generale de progres, mai degrabă,
decât doar împotriva ţintelor individuale.

•

Transformare către o economie verde care se adresează viabilităţii pe
termen lung a capitalului natural în Europa şi dependenţa redusă pe
cel din afara Europei.

Studiul în derulare privind Ştiinţele economice ale ecosistemelor
şi a biodiversităţii (SEEB) se aliniază cu aceste idei din perspectiva
biodiversităţii, precum şi cu modalităţile în care investiţia în capitalul
natural poate fi încurajată (7). Recomandări pentru decidenţii politici
includ acţiuni ample, cum ar fi investirea în infrastructura verde
pentru a creşte rezilienţa, pentru introducerea plăţilor pentru serviciile
ecosistemelor, a eliminării subvenţiilor dăunătoare, instituirii de noi
regimuri pentru contabilitatea (gestiunea) capitalului natural şi analiza
cost-beneficiu, precum şi iniţierea unor acţiuni specifice pentru a
aborda degradarea pădurilor, recifelor de coral şi pescuitului, precum şi
legăturile între degradarea ecosistemelor şi sărăcie.
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Capitalul natural şi serviciile ecosistemelor furnizează un punct de plecare
integral pentru gestionarea multora dintre aceste probleme interconectate,
riscurile sistemice inerente care apar şi transformarea către o economie
nouă, mai ecologică, mai eficientă în resurse. Nu există nici o singură
“rezolvare rapidă” pentru provocările cu care Europa se confruntă. Mai
exact, aşa cum arată acest raport, aici este vorba de un caz clar pe termen
lung, cu abordări interconectate, care se ocupă de aceste lucruri.
Ce prevede, de asemenea, acest raport, este dovada că actualele politici
europene de mediu prezintă o bază solidă pe care să se construiască noi
abordări care să pună în echilibru considerentele economice, sociale şi
de mediu. Acţiunile viitoare se pot baza pe un set de principii-cheie care
au fost stabilite la nivel european: integrarea consideraţiilor de mediu în
alte măsuri, precauţie şi prevenire, corijarea daunelor la sursă, precum şi
principiul “poluatorul plăteşte”.
Implementarea şi consolidarea protecţiei mediului
furnizează beneficii multiple
Implementarea integrală a politicilor de mediu în Europa rămâne
primordială, deoarece ţintele-cheie sunt încă în procesul de a fi
îndeplinite (a se vedea Capitolul 1). Totuşi, este clar faptul că ţintele,
într-o anumită zonă, pot, din neglijenţă, prin consecinţe neprevăzute, să
distrugă sau să neutralizeze o ţintă de o alta. Sinergiile şi co-beneficiile
au nevoie, prin urmare, să fie căutate pe tot parcursul procesului de
dezvoltare a evaluărilor de impact ale politicilor în diverse domenii,
utilizând abordări care să ţină seama, în totalitate, de capitalul natural.
Eforturile politicilor de mediu din ultimele decenii au furnizat o gamă
largă de beneficii sociale şi economice prin intermediul reglementărilor,
standardelor şi taxelor. Acestea, la rândul lor, au condus infrastructura şi
investiţiile tehnologice către o atenuarea împotriva riscurilor de mediului
şi pentru sănătatea umană, de exemplu, prin stabilirea de limite pentru
poluarea aerului şi a apei, crearea de standarde de produs, precum şi
prin construirea de instalaţii de tratare a apelor uzate, a infrastructurii
de gestionare a deşeurilor, a sistemelor de apă potabilă, a sistemelor de
energie şi de transport curate.
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Astfel de politici au permis economiei să se dezvolte cu mult dincolo
de ceea ce ar fi fost posibil în alt mod. De exemplu, fără înăsprirea
standardelor de poluare a aerului şi îmbunătăţirile tratării apelor
reziduale, sectoarele de transport, industria prelucrătoare şi de construcţii
din cadrul economiei nu ar fi crescut la fel de rapid aşa cum au făcut-o,
fără efecte grave asupra sănătăţii.
Ca atare, sănătatea, calitatea vieţii şi serviciile de mediu s-au îmbunătăţit
pentru cei mai mulţi oameni din Europa, conştientizarea şi preocupările
sunt mai mari decât oricând, acţiunile de mediu şi investiţiile sunt fără
precedent. Alte beneficii cheie actuale cuprind: strategii pro de creştere
a investiţiilor în vederea creării de noi pieţe şi susţinerea ocupării forţei
de muncă, condiţii de tratament la acelaşi nivel pentru companii de pe
piaţa internă; încurajarea inovaţiei şi derularea rapidă a îmbunătăţirilor
tehnologice, precum şi beneficiile pentru consumatori.
Ocuparea forţei de muncă reprezintă un avantaj major, estimată la cu o
pătrime din totalul locurilor de muncă europene legată direct sau indirect,
de mediul natural (8). Aici, Europa poate face progrese în plus prin ecoinovare în produse şi servicii, prin obţinerea de brevete şi alte cunoştinţe
de către guverne, întreprinderi şi universităţi, de-a lungul a 40 de ani de
experienţă.
Prin contrast, totuşi, cheltuielile guvernamentale privind cercetarea şi
dezvoltarea în domeniul mediului şi energiei rămân, în mod caracteristic,
la mai puţin de 4% din totalul cheltuielilor guvernamentale pentru
cercetare şi dezvoltare. Acestea s-au diminuat dramatic începând din
anii 1980. În acelaşi timp, cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare
în UE sunt la un nivel de 1,9% din PIB, (9) situându-se în urma ţintei
strategiei Lisabona de 3%, până în 2010, şi în urma competitorilor majori
în tehnologii ecologice, cum ar fi Statele Unite ale Americii şi Japonia, iar,
mai recent, China şi India.
În multe domenii încă, cum ar fi reducerea poluării aerului, gestionarea
apei şi a deşeurilor, tehnologii eco-eficiente, arhitectura eficientă a
resurselor, eco-turismul, infrastructura verde şi instrumente financiare
verzi, deja Europa are multe avantaje ale primului-venit. Acestea ar
putea fi exploatate, în continuare, într-un cadru de reglementare care
favorizează eco-inovarea pe mai departe şi stabileşte standarde bazate
pe utilizarea eficientă a capitalului natural. Eforturile ultimelor decenii
au dat roade: Uniunea Europeană, de exemplu, are mai multe brevete
legate de reducerea poluării aerului, poluării apei şi deşeuri decât orice alt
competitor economic (10).
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Există, de asemenea, beneficii colaterale din partea punerii în aplicare a
legislaţiei de mediu combinate. De exemplu, unirea legislaţiei privind
atenuarea schimbărilor climatice şi cu reducerea poluării aerului ar
putea aduce beneficii de ordinul a 10 miliarde Euro pe an, prin reducerea
daunelor asupra sănătăţii publice şi a ecosistemelor (A) (11). Legislaţia de
mediu privind responsabilitatea producătorilor (precum REACH (12),
Directiva DEEE (13), Directiva RoHS (14) a contribuit la încurejarea
companiilor multi-naţionale, de exemplu, să proiecteze procese de
producţie la nivel global, care să îndeplinească standardele UE şi să aducă
astfel beneficii pentru consumatorii din întreaga lume. În plus, legislaţia
UE este adesea reprodusă în China, India, California şi în alte părţi,
evidenţiind mai departe beneficiile multiple ale politicilor bine concepute
în cadrul economiei globalizate.

De asemenea, acum există posibilitatea de a implementa aceste sisteme
informatice pe deplin şi pentru a fi în sprijinul obiectivele strategice
ale UE 2020 (15) în acest domeniu, folosind cele mai noi tehnologii
informatice, cum ar fi reţelele inteligente, cloud computing şi tehnologii
bazate pe sisteme informatice geografice mobile (GIS).

Ţările europene au investit, de asemenea, în mod substanţial, în
monitorizarea şi raportarea periodică a poluanţilor mediului şi a
deşeurilor. Acestea încep să utilizeze cele mai bune tehnologii informatice
şi de comunicaţii disponibile, precum şi alte surse, în vederea dezvoltării
unor fluxuri de informaţii obţinute de la instrumente de măsurare in situ
şi de la observarea Pământului cu senzori specializaţi. Dezvoltarea de date
în timp aproape real şi a indicatorilor actualizaţi cu regularitate ajută la
îmbunătăţirea guvernării, prin furnizarea de dovezi mai puternice pentru
intervenţii timpurii şi acţiuni de prevenire, precum şi sprijinirea punerii
lor în aplicare, la niveluri mai înalte, şi a consolidării performanţelor
globale.

Experienţa din trecut arată că, de multe ori, este nevoie de 20 - 30 de ani,
de la încadrarea unei probleme de mediu, până la o primă înţelegere
deplină a impactelor (de exemplu, prin raportarea de către ţări a stării
de conservare sau impactele asupra mediului). Astfel de decalaje de
timp extinse nu pot prevala/reuşi, având în vedere viteza şi amploarea
provocărilor. Politicile interconectate, care iau în calcul perspectiva pe
termen lung, sunt monitorizate pe baza riscului şi incertitudinii, şi au
încorporate etape intermediare pentru analiză şi evaluare, şi pot contribui
la gestionarea compromisurilor între nevoia pentru acţiune coerentă pe
termen lung şi timpul pe care îl consumă pentru a pune în aplicare astfel
de măsuri.

Acum nu există nici o lipsă de date de mediu şi geografice în Europa, în
vederea sprijinirii obiectivele de mediu, şi există multe oportunităţi de
a exploata aceste date prin metode analitice şi tehnologii informatice.
Totuşi, restricţiile privind accesul, perceperea de taxe sau drepturile de
proprietate intelectuală, înseamnă că aceste date nu sunt întotdeauna uşor
accesibile pentru elaboratorii de politici şi pentru alţii care lucrează în
domeniul mediului înconjurător.

Există, de asemenea, numeroase exemple, bazate pe avertismente timpurii
credibile din domeniul ştiinţei, unde acţiunile rapide de reducere a
impacturilor dăunătoare ar fi fost extrem de benefice (16). Acestea includ
schimbările climatice, clorofluorocarburile, ploile acide, benzina fără
plumb, mercurul şi stocurile de peşte. Acestea arată că decalajul de
timp, de la primele avertismentele timpurii bazate pe dovezi ştiinţifice,
până la punctul în care acţiunea implementării politicii reduce în mod
efectiv prejudiciul, a fost de multe ori cuprinsă între 30 şi 100 de ani, pe
durata cărora expunerea în timp, şi daunele apărute ulterior, au crescut
considerabil. De exemplu, după un deceniu, numărul suplimentar de
cancer de piele ar fi putut fi evitat dacă prima acţiunea ar fi fost luată
la prima avertizare timpurie, dată în anii 1970, mai degrabă decât
după descoperirea găurii de ozon, în 1985 (16). Experienţa în domeniul
schimbărilor climatice, adresându-se impactelor pe termen lung (17) (18)
poate fi utile şi în alte domenii care se confruntă cu durate de timp
similare şi incertitudini ştiinţifice.

Există o serie de politici şi procese de informare implementate ori în
curs de negociere în Europa care sprijină oferirea unor răspunsuri mai
rapide unor provocări care apar pe neaşteptate. Regândirea utilizării lor şi
legăturile dintre ele ar putea îmbunătăţi radical eficacitatea informaţiilor
existente şi a celor propuse, colectarea şi strângerea activităţilor în
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sprijinul politicilor. Elementele cheie în acest amestec includ cercetarea
din cadrul Programelor Cadru Europene de Cercetare, din noul
spaţiu european şi din politica de observare a Pământului (inclusiv
Monitorizarea Globală pentru Mediu şi iniţiativa de securitate, precum şi
Galileo), noua legislaţie a Europei privind infrastructura de date spaţiale
INSPIRE, şi o extindere a e-guvernării sub forma Sistemului Informatic
Partajat de Mediu (SEIS).
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Managementul dedicat al capitalului natural şi al serviciilor
ecosistemelor creşte rezilienţa economică şi socială
Dorinţa de a face progrese economice şi sociale care nu vin în detrimentul
mediului natural nu este nouă. Multe industrii europene au decuplat
emisiile de poluanţi-cheie de folosirea anumitor materiale de creşterea
economică. Ce este nou, este faptul că gestionarea capitalului natural
necesită decuplarea creşterii economice, nu numai de utilizarea resurselor,
ci şi de impactele de mediu în cadrul Europei şi la nivel global.
Capitalul natural cuprinde mai multe componente. El este stoc de resurse
naturale, din care bunurile şi serviciile ecosistemelor pot fi derivate. Astfel
de capital furnizează surse de energie, alimente şi materiale, gropi pentru
deşeuri şi poluare, servicii de climatologie, apă şi reglementarea solului,
şi oferă mediul pentru viaţă şi de petrecere a timpului liber – în esenţă,
ţesatura de bază a societăţilor noastre. Utilizarea aceastuia implică deseori
compromisuri între diferitele servicii şi reuşita menţinerii echilibrului
între menţinerea şi utilizarea stocurilor.
Acordarea acestui drept de echilibru depinde de aprecierea multelor
legături dintre capitalul natural şi celelalte patru tipuri de capital care
deţin împreună societăţile şi economiile noastre (adică uman, social, de
producţie şi cel financiar). Caracteristici comune între astfel de capitaluri,
de exemplu extra-consumul şi sub-investirea, indică un potenţial legat de
mai multă acţiune coerentă în domeniul politicilor (cum ar fi amenajarea
teritoriului, integrarea între sectoarele economice şi considerentele de
mediu), abordări mai profunde pe termen mai lung a unor cunoştinţe
care recunosc că multe dintre aceste riscuri pot apărea de-a lungul mai
multor decenii (cum ar fi planificarea pe bază de scenarii), şi decizii
inteligente cu privire la acţiunile pe termen scurt, care anticipează nevoile
pe termen lung şi evită blocarea tehnologică (cum ar fi investiţiile în
infrastructură) (19).
Există trei tipuri principale ale capitalului natural (se vedea Capitolul 6),
care impun măsuri diferite de politici pentru a le gestiona. În unele
cazuri, capitalul natural care este epuizat poate fi înlocuit de alte tipuri de
capital, cum ar fi resursele de energie neregenerabile, folosite să dezvolte
şi să investească în surse regenerabile de energie. Totuşi, cel mai adesea,
acest lucru nu se poate întâmpla. Mult capital natural, de exemplu,
biodiversitatea, nu poate fi înlocuit câtuşi de puţin, iar pentru aceasta el
trebuie să fie conservat pentru generaţiile actuale şi viitoare, în vederea
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asigurării disponibilităţii continue a serviciilor de bază ale ecosistemelor.
În mod similar, resursele neregenerabile trebuie să fie gestionate cu
atenţie, astfel încât să prelungească viaţa lor economică, pe timpul
investirii în înlocuitori posibili.
Ce management explicit al capitalului natural şi al serviciilor
ecosistemelor este oferit, acest lucru este un concept riguros şi integrat
pentru a face faţă presiunilor asupra mediului provenite din multiple
activităţi sectoriale. Amenajarea teritoriului, contabilizarea resurselor
şi coerenţa între politicile sectoriale, implementate pe diferite scale
geografice pot ajuta la gestionarea compromisurilor făcute între
conservarea capitalului natural şi utilizarea acestuia în vederea
alimentării cu combustibili economia. O astfel de abordare integrată ar
oferi un cadru pentru măsurarea progresului în sens mai larg. Un avantaj
ar fi capacitatea de a analiza eficienţa acţiunilor de politici în cadrul unei
game de obiective sectoriale şi ţinte.
Aşadar, în miezul gestionării capitalului natural, se regăsesc provocări
duble, similare, de menţinere a structurii şi funcţionării ecosistemelor,
ceea ce vine în sprijinul capitalului natural şi îmbunătăţeşte eficienţa
energetică prin găsirea căilor de utilizare mai scăzută a intrărilor de
resurse şi pentru a avea mai puţine impacturi asupra mediului.
În acest context, creşterea eficienţei resurselor şi securitatea lor, prin
abordarea unui ciclu de viaţă extins pentru energie, apă, alimente,
medicamente, minerale, metale şi materiale, poate ajuta la reducerea
dependenţei Europei de resurse în mod global şi la promovarea inovării.
Preţurile care să ţină cont complet de consecinţele de utilizare a resurselor
vor fi, de asemenea, un instrument important pentru îndemnarea
afacerilor şi comportamentului consumatorilor către eficienţe mai mare
ale resurselor şi către inovare.
Acest lucru este deosebit de important pentru Europa, având în vedere
concurenţa tot mai mare pentru resursele naturale din Asia şi America
Latină, precum şi a faptului că presiunile crescânde dat de statutul actual
al UE‑27, ca fiind cel mai mare bloc economic şi commercial din lume.
Japonia a fost mult timp recunoscută ca un concurent cu cei mai mari sorţi
de izbândă în privinţă eficienţei resurselor, de exemplu, dar alte ţări –
cum ar fi China – îşi stabilesc ţinte ambiţioase în acest sens, recunoscând
beneficiile duble, similare, ale reducerilor de costuri şi oportunităţilor
viitoare ale pieţei.

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

159

Sinteză

De la revoluţia industrială încoace s-a produs o modificare, de la utilizarea
resurselor regenerabile, la cele non-regenerabile în vederea alimentării cu
combustibil al economiei noastră. Către sfîrşitul secolului al 20-lea, sursele
neregenerabilele reprezentau cam 70% din totalul materiilor prime utilizate
în ţările industrializate, comparativ cu aproximativ 50% în 1900 (20).
Europa se bazează foarte mult pe restul lumii pentru resurse neregenerabile,
din ce în ce mai multe dintre aceste fiind negenerabile – cum ar fi combustibilii
fosili sau metale rare utilizate în produse destinate tehnologiei informaţiei –
au devenit dificil de identificat într-un mod necostisitor, dacă nu în totalitate,
atunci de cele mai multe ori din punct de vedere geo politic, la fel de mult
ca şi din motive de aprovizionare. Asemenea tendinţe fac ca Europa să fie
vulnerabilă în faţa şocurile externe din domeniul aprovizionării, care pot
rezulta dintr-o supradependenţă de sursele neregenerabile. Comportamentul
faţă de această predilecţie ar putea fi un element cheie pentru atingerea
obiectivelor de eficienţă a resurselor în cadrul Strategiei UE 2020 (15).
Un argument mai clar pentru trecerea spre o dezvoltare pe termen lung,
bazată pe gestionarea capitalului natural, este acela că guvernarea săracă
de astăzi a resurselor naturale transmite riscurile către generaţiile viitoare.
Impacturile asupra mediului, ca cele reflectate de schimbările climatice,
pierderea biodiversităţii şi degradarea ecosistemelor, s-au construit în
mod constant, ca urmare a deceniilor de supra-consum şi sub-investiţii în
întreţinerea şi înlocuirea resurselor.
Aceste impacturi, concentrate cel mai des în ţările dezvoltate, vor fi greu
de redus şi va fi dificilă adaptarea la ele. Mai mult decât atât, drepturile
de proprietate asupra capitalului natural sunt, deseori, nestabilite precis,
în special în ţările în curs de dezvoltare, iar relativa degradare învizibilă a
capitalului natural conduce, inter alia, la trecerea către “datorii” acumulate
ale generaţiilor viitoare.
Abordarea bazată pe ecosistem oferă metode coerente de gestionare a
cerinţelor existente şi preconizate de resurse neregenerabile şi regenerabile
în Europa, precum şi evitarea supra-exploatării în continuare a capitalului
natural. Resurse particulare de sol şi apă oferă puncte de intrare viabile
pentru întărirea legăturilor între abordările bazate pe ecosistem şi
managementul resurselor. Directiva Cadru privind Apa, de exemplu,
are scopul de a proteja ecosistemele – acvatice şi terestre – în esenţa sa.
Abordările care recunosc beneficiile multi-funcţionale ale ecosistemelor
sunt centrul propunerilor de politici post-2010 în domeniul biodiversităţii,
câştigând interes pentru sectoarele marin, maritim, agricultură şi silvicultură.

160

Mediul European | Starea şi Perspectiva 2010

Priorităţile viitoare de mediu: câteva reflecţii

Caseta 8.1 Contabilitatea capitalul natural poate contribui la
ilustrarea compromisurilor între utilizări
Următoarele exemple oferă o trăsătură a provocărilor legate de contabilitatea
capitalul natural:
•

Sol: solurile Europei sunt un rezervor enorm pentru stocarea carbonului, cu un
conţinut de aproximativ 70 miliarde de tone, iar o proastă administrare poate avea
consecinţe grave; un eşec în protejarea mlaştinilor de turbă rămase din Europa,
de exemplu, ar conduce la eliberreaa aceleiaşi cantităţi de carbon ca şi a unei
suplimentări cu 40 milioane autoturisme care circulă pe drumurile Europei. Alte
regimuri de agricultură mai puţin intensivă, bazată pe diverse soiuri şi culturi, pot
fi mai productive (a), în timp ce se ţine cont de capacitatea de suportabilitate a
solului. Sub aceste regimuri, protecţia naturii nu va mai reprezenta un subiect de
impunere pentru fermieri, ci va fi un important contributor al mentenenţei solului
şi al calităţii hranei, precum şi al agriculturii, industriei alimentare, retailer-ilor şi
pentru consumatori. Contabilitatea beneficiilor protecţiei naturii de către toţi actorii
economici, lipseşte în actualele regimuri de contabilitate (b).

•

Zonele Umede: Aici a fost estimată o pierdere globală de 50% a zonelor
umede începând din 1990, majoritatea având ca şi cauze agricultura intensivă,
urbanizarea şi dezvoltarea infrastructurii. În acest mod capitalul natural a fost
vândut prin intermediul capitalului fizic şi de producţie, dar sistemul contabil
de verificare de către noua balanţă de servicii a valorii pierdute a acestor
servicii, lipseşte. Mărimea impacturilor economice se manifestă de-a lungul
întregii scale, pornind către economia locală (de exemplu pescuitul), către cea
europeană (când, pe tot parcursul anului, aprovizionarea cu căpşune de la Sud
către Nord concurează cu zonele umede pentru apă), precum şi spre sănătatea
umană (sporind riscurile de producere a unei pandemii de gripă aviară în urma
căreia zonele umede se degradează pe traseul de migraţie al păsărilor). Aceste
tipuri de impact nu sunt încă înregistrate contabil.

•

Peştele este înregistrat contabil numai în termenii de producţie primară care
reprezintă 1% din totalul PIB-ului UE, având o tendinţă de scădere. Măsuri
restrictive de utilizare a peştelui de-a lungul lanţului economic – procesarea
hranei, retailers, logistică şi consumatori – pun, de multe oro, beneficiile reale ale
societăţii într-o proporţie convenţională a PIB-ului. Scăderea stocurilor de peşte
este cauzată, adesea, de lărgirea ariei unde populaţia suferă de foame şi este în
relaţie directă cu capacitatea de regenerare, refacerea stocurilor fiind limitată de
presiuni (schimbări climatice, emisii), ceea ce oferă evantaje ecosistemelor marine
de adâncime. Contabilizarea beneficiilor oferite de către ecosistemele marine şi a
serviciilor acestora, pentru toţi actorii econimici, lipseşte în sistemul convenţional
contabil.

•

Petrolul este sursa pentru aproape toţi compuşii organici, fiind conţinut de
produsele zilnice şi în servicii. Este, de asemenea, sursa primară a impacturilor de
mediu asupra ecosistemelor şi populaţiei – poluare, contaminări, încălzirea climei.
Recenta deversare de petrol din Golful Mexic reprezintă o problemă majoră asupra
vulnerabilităţii ecosistemului din zonă, a prosperiţăţii economice, a răspunderii
de mediu şi a compensaţiilor băneşti. Reguli de calcul al costurilor reale în cazul
acestui exemplu nu fac parte din regimurile de contabilizare existente. Deci, în
linie cu scăderea resurselor de petrol şi cu preocupările privind creşterea securităţii
în operare, industria chimică şi-a sporit sursele de satisfacere a nevoii de biomasă.
Acest lucru crează conflicte asupra utilizării terenurilor, sporesc presiunile asupra
ecosistemelor din agricultură şi cer regimurilor contabile să suporte discuţii pe
marginea realizării unor compromisuri inerente în rezolvarea acestor conflicte.

Sursa: AEM.
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Că managementul integrat al resurselor naturale devine mai
proeminent, o cererea crescută de resurse necesită din ce în ce mai
multe compromisuri. Acest lucru creează o nevoie de tehnici contabile
– incluzând, în particular, contabilităţi comprehensive ale resurselor de
sol şi apă – care fac transparente costurile totale şi beneficiile utilizării şi
mentenanţei ecosistemelor.
Instrumentele de informare şi abordările contabile, pentru susţinerea
capitalului natural integrat şi a managementului serviciilor ecosistemului,
aici incluzând ţi relaţionarea lor cu activităţile sectoriale, nu fac parte încă
dintr-un sistem standard administrativ şi statistic. Multe pot fi obţinute
prin cereri de răspunsuri la noi întrebări asupra contabilităţii existente,
de exemplu asupra beneficiilor reale ale societăţii de pe urma naturii care
este derivată din agricultură şi silvicultură, ce reprezintă în mod curent
3% din PIB-ul UE (în măsura în care este cotat), dar care produce beneficii
de multe ori în economie.
În plus, identificarea unor valori limită în utilizarea resurselor şi a
dezvoltării contabilităţii ecosistemului, a indicatorilor serviciilor
ecosistemului şi a evaluării acestuia sunt în curs de desfăşurare în Europa
şi la nivel global. Exemple de astfel de iniţiative sunt Ştiinţele economice
ale ecosistemelor şi a biodiversităţii (SEEB), revizuirea Contabilităţii
Integrate de Mediu şi Economie (SEEA) realizate de către Organizaţia
Naţiunilor Unite (21) (22), Strategia europeană pentru Contabilitate de
Mediu (23) şi contabilitatea ecosistemului, realizate prin munca AEM.
Mai multe acţiuni integrate în domeniul politicii pot ajuta
economia să devină verde
Politicile de mediu au o influenţă primară în procesele de producţie şi
în protecţia sănătăţii umane. Acestea se adresează, totuşi, numai parţial
riscurilor sistemice actuale. Acest lucru se datorează cauzelor problemelor
de mediu, cum ar fi utilizarea peste măsură a terenurilor şi arealelor,
fiind copleşitoare pentru progresul deja realizat (vezi Capitolul 1). Astfel
de cauze îşi au originea în surse multiple şi activităţile economice care
concură la obţinerea unor beneficii pe termen scurt din exploatarea
resurselor. Reducerea lor va solicita o cooperare între mai multe
domenii pentru a furniza produse coerente şi eficiente, şi care înseamnă
compromisuri inerente făcute pentru menţinerea capitalurilor, în linie
cu valorile societăţii şi interesele pe termen lung, contribuind la trecerea
către o economie verde.
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Nevoia de a integra preocupările de mediu din cadrul activităţilor
sectoriale în alte domenii de politică a fost mult recunoscută – cum a fost,
de exemplu, asistarea la procesul de integrare Cardiff al UE începând din
anul 1998 (24). Ca urmare, multe politici la nivelul UE în mod explicit ţin
cont, într-o oarecare măsură, de considerentele de mediu, de exemplu
pentru Politica Comună de Transport şi Politica Comună Agricolă, au
avut loc iniţiative de înfiinţare a raportărilor sectoriale, ca Mecanismul de
Raportare pentru Transport şi Mediu (TERM), Mecanismul de Raportare
pentru Energie şi Mediu şi Raportarea Indicatorilor pe baza integrării
preocupărilor de mediu în Politica agricolă (IRENA). Pe viitor acestea ar
beneficia pe mai departe de o analiză integrată a mediului, economică şi a
impactului social, a compromisurilor, costurilor şi eficacităţii politicilor şi
care va trece la o utilizare mai largă a tehnicilor înfiinţate de contabilizare
a mediului.
În plus, există multe legături stabilite între problemele de mediu,
cum, la fel de bine, sunt realizate legături între mediu şi activităţile
socio‑economice (vezi în mod special Capitolul 6) care merg dincolo de o
singură relaţie cauză-efect. Deseori, multe activităţi combinate intensifică
problemele de mediu: acest lucru este bine recunoscut, de exemplu,
în contextul emisiilor de gaze cu efect de seră, care depind de o scară
largă de activităţi sectoriale, nu sunt contabilizate de toate sistemele de
monitorizare şi de tranzacţionare.
În alte cazuri, sursele multiple şi activităţile economice interacţionează,
mergând mai departe sau contracarând împreună impacturile asupra
mediului. Luate împreună, ele rezultă într-o multitudine de presiuni de
mediu. Adresându-se acestei multitudini, se pot ivi oportunităţi pentru
mai multe răspunsuri efective. Co-beneficiile între reducerea schimbărilor
climatice şi îmbunătăţirea calităţii aerului oferă un exemplu (Capitolul 2).
În alte cazuri, cum ar fi multitudinea de preocupări la adresa
ameninţărilor, poate duce la acţiuni de mediu într-un sector ce poate
contracara eforturile făcute într-un altul. Un exemplu în acest sens este
stabilirea ţintelor ambiţioase în domeniul biocombustibililor, care ar
putea ajuta la reducerea schimbărilor climatice, dar care produc creşterea
presiunii pe biodiversitate (Capitolul 6).
Cu alte cuvinte, unde presiunile de mediu corespund unor multiple
surse şi activităţi economice, acolo este nevoie de a se asigura o
coerenţă în sensul abordărilor într-un mod cât mai fezabil cu putinţă.
Multitudinea politicilor sectoriale depinde, de asemenea, de aceleaşi
resurse şi are potenţial pentru o îmbunătăţire coerentă în abordarea
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comună a provocărilor de mediu, spre maximizarea beneficiile şi evitarea
consecinţelor neprevăzute. Exemple în realizarea unei astfel de coerenţe
includ:
•

Eficienţa resurselor, bunurile publice şi gestionarea ecosistemului.
Construite pe înfiinţarea şi apariţia practicii în jurul gestionării
ecosistemului în politicile sectoriale şi de mediu, asigurând o
viabilitate pe termen lung şi o utilizare eficientă a resurselor
regenerabile în principalele sectoare (de exemplu agricultură,
silvicultură, transport, industrie, pescuit, maritim).

•

Agricultura, silvicultura, sectorul maritim, infrastructura verde
şi coeziunea teritorială. Dezvoltă infrastructura verde şi reţelele
ecologice pe uscat şi la mare, protejând rezilienţa pe termen lung a
ecosistemelor terestre şi marine, a bunurilor şi serviciilor oferite de
acestea, precum şi distribuţia beneficiilor lor.

•

Producţia durabilă, drepturile de proprietate intelectuală, comerţul
şi ajutorul dat. Implementarea standardelor de producţie existente şi
brevete pentru inovaţii au condus la accelerarea substituirii resurselor
rare şi nesigure neregenerabile, la reducerea amprentei comerciale
europene, la promovarea potenţialului de reciclare, la îmbunătăţirea
competitivităţii europene şi contribuie la îmbunătăţirea bunăstării la
nivel global.

•

Consum durabil, hrană, locuinţă şi mobilitate. Adună laolaltă aceste
trei zone ale consumului care contribuie împreună la mai mult de
două treimi din majoritatea ciclurilor de viaţă globale ale presiunilor
de mediu provenite din consumul european.

Mai multe politici coerente din cadrul surselor presiunilor de mediu
sunt deja apărute în recunoaşterea inter-legăturilor şi au ca obiectiv
dezvoltarea unor soluţii eficiente. De exemplu, legăturile dintre reducerea
schimbărilor climatice, dependenţa redusă faţă de combustibili fosili,
substituirea cu energii regenerabile, eficienţa energetică şi necesarul
de energie multi-sectorială se sprijină pe design-ul pachetului Climă
şi Energie al UE. Aceast lucru face o diferenţă-cheie în comparaţie cu
situaţia de acum 15 la 20 de ani şi furnizează precedentul pentru o
colaborare mai efectivă între interesele sectoriale şi de mediu.
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Stimularea tranziţiei fundamentale către o economie mai
verde în Europa
A face economia europeană verde, după cum s-a discutat deja, poate ajuta
la reducerea în continuare a presiunilor şi impactelor asupra mediului.
Totuşi, mai multe condiţii şi acţiuni fundamentale care permit tranziţia către
o adevărată “economie verde”, centrată pe capitalul natural şi serviciile
ecosistemelor, vor fi necesare pentru a rămâne în limitele planetare.
Nevoia pentru o economie verde, de asemenea, devine mai puternică în
această perioadă de criză financiară şi economică. Intuitiv, o economie în
declin ar putea fi considerată pozitivă pentru mediu: scăderile de venituri
sau creşterile prea încete, accesul la credite care permit cheltuieli excesive
este mai dificil şi, prin urmare, producem şi consumăm mai puţin, cu
o povară mai mică asupra mediului. Totuşi, economiile în stagnare nu
sunt adesea capabile să facă investiţiile necesare pentru a asigura o
gestionare responsabilă a mediului şi lasă să se vadă o mai puţină inovare
şi mai puţină atenţie acordată politicii de mediu. În schimb, atunci când
economia se întoarce la ritmul ei anterior de creştere (cum o face de
obicei), aceasta tinde, de asemenea, să revină la modelul său anterior de
erodare a capitalului natural.
Astfel, o economie verde va necesita abordări politice dedicate, introduse
într-o strategie integrată şi coerentă, care să acopere aspectele legate de
cerere şi ofertă, atât la nivel larg economic, cât şi la nivel sectorial (25).
În acest context, principiile-cheie de mediu ale precauţiei, prevenţiei,
remedierii distrugerilor la sursă, şi “poluatorul plăteşte”, combinate cu o
bază de dovezi puternice, rămân cele mai relevante şi trebuie să fie mai
larg aplicate şi cu mai multă consecvenţă.
•

Principiile de precauţie şi prevenţie au fost introduse în Tratatul
UE, în scopul de a ajuta să facă faţă dinamicii sistemelor naturale
complexee. Aplicarea lor pe scară mai largă în timpul tranziţiei spre
o economie verde va călăuzi inovaţiile care se separă de tehnologiile
de multe ori monopoliste şi convenţionale, care s-au arătat că produc
prejudicii pe termen lung pentru oameni şi ecosisteme (26).

•

Remedierea distrugerilor la sursă poate fi maximizată printr-o
integrare mai profundă în cadrul sectoarelor şi promovează pe mai
departe multiplele avantaje din investiţii în tehnologii verzi. De
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exemplu, investiţiile în eficienţa energetică şi energii regenerabile
oferă beneficii pentru mediul înconjurător, ocuparea forţei de muncă,
securitatea energetică, costurile energetice şi pot ajuta la combaterea
lipsei de combustibil.
•

Principiul “poluatorul plăteşte” poate stimula o ecologizare a
economiei, prin intermediul taxelor, care permit preţurilor de pe piaţă
să reflecte costurile totale ale producţiei, consumului şi deşeurilor.
Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea sporită a reformei fiscale
care, în plus faţă de eliminarea subvenţiilor dăunătoare, înlocuieşte
taxele distorsionare pe “bunătăţi” economice, cum ar fi munca şi
capitalul, cu taxe mai eficiente pe “stricăciuni” economice, cum ar fi
poluarea şi utilizarea ineficientă a resurselor (27).

Într-o perspectivă mai largă, “preţurile”, ca un facilitator de
compromisuri, pot ajuta, în continuare, la îmbunătăţirea progresului
în procesul de integrare sectorială şi eficienţa resurselor, dar într-un
mod mai fundamental, schimbă comportamentele în cadrul guvernelor,
afacerilor şi cetăţenilor în Europa şi la nivel global. Cu toate acestea,
pentru ca acest lucru să se întâmple – după cum este cunoscut de decenii,
dar rareori aplicat – preţurile trebuie să reflecte adevărata valoare
economică, de mediu şi socială a resurselor, în raport cu înlocuitorii
disponibili.
Dovada beneficiilor reformei fiscale a crescut în ultimii ani. Astfel de
beneficii includ îmbunătăţiri ale mediului, câştiguri prin ocuparea forţei
de muncă, un stimulent pentru eco-inovare şi sisteme mai eficiente de
taxare. Studiile arată beneficiile de la reforma modestă a taxei de mediu
în câteva ţări europene, care a fost implementată în ultimii 20 de ani. În
mod similar, ele demonstrează în mod convingător avantajele reformelor
suplimentare, destinate în vederea atingerii obiectivelor UE privind clima
şi eficienţa resurselor (28) (29) (30) (31) (32) (33).
Veniturile din taxele de mediu variază semnificativ în cadrul ţărilor UE,
de la mai mult de 5% din PIB în Danemarca, la mai puţin de 2% în Spania,
Lituania, România şi Letonia, în 2008 (34). În ciuda beneficiilor largi ale
unor astfel de taxe, precum şi prin sprijinirea unei politici consecvente
venită din partea OCED şi UE, în ultimii 20 de ani, veniturile din taxele
de mediu, ca procent din veniturile fiscale globale din UE, sunt la nivelul
cel mai scăzut de mai mult de un deceniu, chiar dacă numărul de taxe de
mediu este în creştere.
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Există un potenţial substanţial pentru reforma fiscală care sprijină
obiectivele triple ca economia să devină verde, sprijină politicile de
reducere a deficitului în multe ţări UE şi oferă răspunsul la fenomenul de
îmbătrânire a populaţiei. Acestea variază, de la eliminarea subvenţiilor
dăunătoare şi a scutirilor de impozite pentru combustibilii fosili, pescuit şi
agricultură, la stabilirea de taxe şi extinderea permiselor pentru consumul
de capital natural critic, tate acestea stând la baza unei economii
verzi (cum sunt carbonul, apa şi solul).
O componentă suplimentară a tranziţiei către economia verde este
mutarea spre o contabilitate în totalitate pentru capitalul natural – şi să se
meargă în acest mod dincolo de PIB, ca o măsură de creştere economică.
Procedând astfel, se va permite societăţilor înregistrarea preţul integral
al modului nostru de viaţă, dezvăluirea unor datorii ascunse care sunt
transmise generaţiilor viitoare, să facă explicite beneficiile auxiliare, să
evidenţieze noi modalităţi de dezvoltare economică şi de locuri de muncă,
într-o economie verde bazată pe infrastructura verde, precum şi să
reîncadreze baza pentru veniturile fiscale şi utilizarea acestora.
În termeni practici, privind “Dincolo de PIB” înseamnă crearea de
măsuri care să exprime, nu doar ceea ce am produs în ultimul an, dar,
de asemenea, şi starea capitalului natural care determină ceea ce putem
produce durabil în prezent şi în viitor. Mai precis, aceste măsuri ar
include două elemente suplimentare, dincolo de deprecierea făcută de
noi asupra lucrurilor realizate de mâna omului, şi anume capitalul fizic:
epuizarea resurselor noastre naturale neregenerabile şi cât de multe
venituri generează ele şi degradarea capitalului nostru de ecosisteme
şi cum ar trebui să reinvestim pentru a menţine capacitatea actuală de
utilizare a serviciilor ecosistemelor.
O măsurare autentică de depreciere a capitalului natural ar trebui să ţină
seama de mai multe funcţii ale ecosistemelor naturale, pentru a se asigura
că gestionarea unei funcţii nu are ca rezultat degradarea altor funcţii.
În cazul ecosistemelor, obiectivul gestionării este acela de a nu menţine
un flux de venituri, ci menţinerea caacităţii ecosistemului de a transmite
pachetul complet de servicii. Prin urmare, un element cheie al oricărei
evaluări a degradării ecosistemelor trebuie să fie o estimare a costurilor
necesare de restaurare. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin
evaluări ale reducerii producţiilor agricole, replantărilor, atenuării
poluării şi restaurării infrastructurilor verzi. Metodologia pentru această
abordare este deja în procesul de testare pentru Europa.
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Contabilitatea în totalitate a capitalului natural va necesita, de asemenea,
noi clasificări legate, în mod ideal, de existenţa unora deja implementate,
aşa cum sunt descrise în procedurile statistice şi în sistemul de conturi
naţionale (SCN). Exemple importante sunt scoase la lumină, de exemplu
în domeniul serviciilor ecosistemelor (35) ori a contabilizării carbonului şi
a creditelor de carbon.
În plus, un cadru nou de informare va trebui să abordeze ampla lipsă
de răspundere şi transparenţă, precum şi pierderea încrederii de către
cetăţeni în guverne, ştiinţă şi afaceri. Acum, provocarea este aceea să
îmbunătăţească baza de cunoştinţe, în scopul de a sprijini într-un mod
mai responsabil şi mai active la luările de decizii. Asigurarea accesului
la informaţii este esenţială pentru o guvernare eficientă, dar angrenarea
oamenilor în colectarea de date şi schimbul vastelor lor cunoştinţelor, s-a
dovedit a fi la fel de importantă (36) (37) (38).
O reflecţie viitoare se referă la înzestrarea europenilor cu deprinderi
pentru a transforma economia într-una verde. Educaţia, cercetarea şi
politica industrială joacă aici diferite roluri pentru a furniza o nouă
generaţie de materiale, tehnologii, procese şi indicatori (de exemplu, cei
raportaţi la riscurile sistemice şi vulnerabilităţi), ajutând la reducerea
dependenţelor Europei, care ajută la creşterea eficienţelor resurselor şi
la consolidarea competitivităţii economice, în conformitate cu strategia
UE 2020 (15).
Alţi factori includ stimulente pentru dezvoltarea afacerilor, prin folosirea
mecanismelor financiare noi, prin recalificarea lucrătorilor existenţi
care să-şi aducă contribuţia la industriile verzi, precum şi redistribuirea
muncitorilor necalificaţi, disponibilizaţi în urma mutării unităţilor de
producţie în alte zone. Un bun exemplu este industria europeană de
reciclare, care deţine 50% din piaţă la nivel global, şi care a condus la
creşterea ocupării forţei de muncă cu aproximativ 10%, anual, în special
pentru muncitori necalificaţi (39).
La modul general, multe afaceri economice la nivel multi-naţional
reacţionează, de asemenea, la provocarea capitalului natural,
recunoscându-se faptul că economia viitoare trebuie să aibă mijloacele
de a gestiona, evalua şi comercializa un astfel de capital (40).
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Există posibilitatea de a sprijini, în continuare, rolul întreprinderilor mici
şi mijlocii în gestionarea capitalului natural.
În plus, noi forme de guvernare vor fi, de asemenea, necesare pentru a
reflecta mai bine această dependenţă de capitalul natural, împărtăşită
de toţi. În ultimele decenii, rolul jucat de instituţiile societăţii civile
– cum ar fi băncile, societăţile de asigurări, companii multinaţionale,
organizaţiile non-guvernamentale şi instituţii la nivel mondial, cum
ar fi Organizaţia Mondială a Comerţului – a crescut, în comparaţie cu
puterea statelor, în interiorul graniţelor acestora. Echilibrarea intereselor
va fi esenţială pentru a gestiona interesele împărtăşite şi dependenţele
din jurul capitalului natural. În ajunul aniversării a 20 de ani a Comisiei
ONU pentru Dezvoltare Durabilă din 2012, sloganul “Gândeşte global,
acţionează local” pare mai potrivit decât oricând.
Răspunsurile la recentele şocuri sistemice subliniază predilecţia societăţii
pentru gestionarea crizelor pe termen scurt, faţă de luarea deciziilor şi
acţiunilor pe termen lung, în timp ce, în acelaşi timp, arătând beneficiile
răspunsurilor globale coerente în relaţiile cu astfel de riscuri, deşi sunt pe
termen scurt. Experienţa dată de tendinţa puternică către o guvernare,
care se ocupă cu aprecieri pe termen scurt încadrate pe durata unui
ciclu de politici (4 - 7 ani), în detrimentul provocărilor pe termen lung,
nu ar trebui să fie o surpriză, deşi există exemple în câteva ţări din UE
de structuri ce sunt înfiinţate pentru a lua în consideraţie provocările pe
termen lung (41).
Transformarea către o economie europeană mai verde va contribui
la garantarea durabilităţii pe termen lung a Europei şi a vecinătăţilor
sale, dar va necesita, de asemenea, schimbări în atitudini. Exemplele
includ încurajarea unei participări mai largi a europenilor în gestionarea
capitalului natural şi a serviciilor ecosistemelor, crearea de soluţii noi şi
inovatoare pentru a utiliza eficient resursele, introducerea unor reforme
fiscale, precum şi implicarea cetăţenilor prin educaţie şi diferite forme de
medii sociale în rezolvarea problemelor globale, cum ar fi îndeplinirea
ţintei climatice de 2 °C. Seminţele pentru acţiunile viitoare există: în
continuare, sarcina este de a le ajuta să prindă rădăcini şi să înflorească.
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Lista de Abrevieri

Lista de Abrevieri
PAM 6
BRIC
BaP
ACE
PAC
CDB
CFC
PPC
CH4
CO
CO2
SPI
AVAH
dB
CIM
DAP
IMB
EC
AEM
AELS
CMMP
ENER
RPM
EQS
UE
EUR
FAO
PIB
GES
GIS
SGG
GMES
PPNDO
AVS
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Al şaselea Program de Acţiune pentru Mediu
Grupare de ţări care include Brazilia, Rusia, India şi China
Benzo(a)piren
Programul Aer Curat pentru Europa al UE
Politica Agricolă Comună a UE
Convenţia de Diversitate Biologică
Clorofluorocarburi
Politica în domeniul Pescuitului Comun a UE
Metan
Monoxid de carbon
Dioxid de carbon
Setul Principal de Indicatori aiAEM
Ani de Viaţă Ajustaţi pentru persoanele cu Handicap
Decibel
Consumul intern de materiale
Directiva Apei Potabile a UE
Impactul mediului asupra bolilor
Comunităţile Europene
Agenţia Europeană de Mediu
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb
Consumul de materiale mediu ponderat
Indicatori de Energie ai AEM
Revizuirea Politicii de Mediu a UE
EU Environmental Quality Standards Directive
Uniunea Europeană
Euro
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi
Agricultură
produsul intern brut
Gaze cu efect de seră
Sisteme informatice geografice
Stratul de gheaţă din Groenlanda
Monitorizarea Globală pentru Mediu şi Securitate
Producţia Primară Netă Destinată Omului
Ani de viaţă sănătoasă
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VNR
IPCC
IRENA
SV
COTE
MA
MNCCM
NH3
NHX
NMVOC
NOX
O3
SDO
OCED
BPC
PM
REACH
SEBI
SEIS
SO2
SoE
SOER
SEEB
TERM
ONU
UNFCCC
SUA
USD
DTARU
SGAV
DEEE
WEF
IEA
DCA
OMS

Teren agricol cu valoare naturală ridicată
Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice
Raportarea Indicatorilor pe baza integrării preocupărilor de mediu
în Politica agricolă
Speranţa de viaţă
COnturi ale Terenurilor şi Ecosistemelor
Evaluarea Milenară a Ecosistemelor
Matricea Naţională de Contabilitate extinsă de Conturile de Mediu
Amoniac
Amoniu şi Amoniac
Compuşi organici volatili non-metanici
Oxizi de azot
Ozon
Substanţe care distrug stratul de ozon
Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
Bifenili policloruraţi
Pulberi în suspensie – PM2.5 şi PM10 reprezintă diferite dimensiuni
ale PM
Directiva UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restricţionarea produselor chimice
Indicatori de Raţionalizare a Biodiversităţii Europene
Sistemul Informatic Partajat de Mediu
Dioxid de sulf
Starea mediului
Raportul stării şi perspectivei mediului european
Ştiinţele economice ale ecosistemelor şi a biodiversităţii
Mecanismul de Raportare pentru Transport şi Mediu
Organizaţia Naţiunilor Unite
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
Schimbările Climatice
Statele Unite ale Americii
Dolari americani
Directiva UE de Tratare a Apelor Reziduale Urbane
Stratul de gheaţă al Atlanticului de Vest
Deşeuri din echipamente electrice şi electronice
Forumul Economic Mondial
Indicele de exploatare a apei
Directiva Cadru privind Apa
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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Note de final

Note de final
Capitolul 1

(A) Sub umbrela SOER 2010, o serie de evaluări au fost dezvoltate – toate acestea
sunt disponibile pe un portal web dedicat, www.eea.europa.eu/soer :
•

•

Un raport sinteză (acest raport), care prezintă o evaluare integrată, bazată
pe dovezi din gama de evaluări dezvoltate în contextul SOER 2010 şi a
altor activităţi ale AEM.
Un set de evaluări tematice, care descriu starea şi tendinţele în problemele
cheie de mediu, revizuiesc forţele motrice socio-economice asociate şi
contribuie la o evaluare a obiectivelor politicilor.

•

Un set de evaluări de ţară a stării mediului în fiecare ţară europeană.

•

încercare de evaluare a megatendinţelor globale relevante pentru mediul
european.

Ungaria

2010

State of environment in Hungary 2010

Islanda

2009

Umhverfiog auðlindir

Irlanda

2008

Ireland's environment 2008

Italia

2009

Environmental Data Yearbook — Key Topics

Letonia

2008

Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2008

Liechtenstein

–

n.a.

Lituania

2009

Lithuania 2008 State of environment. Only facts

Luxemburg

2003

L'Environnement en Chiffres 2002–2003

Malta

2008

The Environment Report 2008

Olanda

2009

Milieubalans

Norvegia

2009

Miljoestatus 2009

Polonia

2010

Raport o stanie środowiska w Polsce 2008 — raport
wskaźnikowy

Portugalia

2008

Relatório do Estado do Ambiente

România

2009

Raport anul privind Starea Mediului în România pe anul
2008

Slovacia

2009

State of the Environment Report of the Slovak Republic
2008

Slovenia

2010

Poročilo o okolju v Sloveniji 2009

Spania

2010

Perfil Ambiental de España 2009 — Informe basado en
indicadores
El medio ambiente y el medio rural y marino en España
2008

2009

(B) Privire de ansamblu asupra celor mai recente raportări naţionale privind
starea mediului, în cadrul Europei:

Suedia

2009

Sweden's Environmental Objectives

Elveţia

2009

Environment Switzerland

Turcia

2007

Turkey State of the Environment Report

Marea Britanie

2007

England: Several, separate SOE reports for different
regions in England
Northern Ireland: State of the Environment Report for
Northern Ireland
Scotland: State of Scotland's Environment
Wales: A Living and Working Environment for Wales

2008
Austria

2010

Umweltsituation in Österreich

Belgia

2009
2008
2008

Brussels: Synthèse de l'état de l'environnement
2007–2008
Flanders: MIRA-T 2008 — Flanders Environment Report
Wallonia: Environmental Outlook for Wallonia

2007

Annual State of the Environment Report

Bulgaria
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Cipru

2007

State of the Environment Report 2007

Republica Cehă

2008

Report on the Environment in the Czech Republic

Danemarca

2009

Natur og Miljø 2009

Estonia

2010
2010

Estonian Environmental Review 2009
Estonian Environmental Indicators 2009

Finlanda

2008

Finland State of the Environment

Franţa

2010

L'environnement en France

Germania

2009
2008

Daten zur Umwelt (Environmental Data for Germany)
Daten zur Natur

Grecia

2008

Greece — The State of the Environment — A Concise
Report
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2006
2003
Albania

2008

Raport per Gjendjen e Mjedisit — State of Environment
Report

BosniaHerţegovina

2010

State of Environment in the Federation of Bosnia and
Herzegovina 2010

Croaţia

2007

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj

Fosta Republică 2000
Iugoslavă a
2008
Macedoniei

Sostojba na zivotnata sredina 2000
Environmental Indicators — Republic of Macedonia 2008

Muntenegru

2008

State of Environment in Montenegro

Serbia

2008

Report on the State of Environment in the Republic of
Serbia for '08
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(C) Evaluarea se bazează, în mare parte, pe seturile de indicatori ai
AEM (SPI – Setul Principal de Indicatori, SEBI – Indicatori de Raţionalizare
a Biodiversităţii Europene, ENER – Indicatori de Energie), plus Revizuirea
Anuală a Politicii de Mediu a UE (RPM):
Emisii de gaze cu efect de seră

RPM, SPI 10

Eficienţă energetică

ENER 22, ENER 23, ENER 24, ENER 25

Surse regenerabile de energie

ENER 28

Schimbarea temperaturii medii
globale

RPM, SPI 12

Presiune asupra ecosistemelor

RPM, SPI 05

Stare de conservare

RPM, SEBI 03, SEBI 05, SEBI 08

Pierderea biodiversităţii

SEBI 01 (păsări şi fluturi) RPM (pescuit)
SEBI 12, SEBI 21

Degradarea solului

IRENA (eroziunea solului)

Decuplare

Indicator SD (Eurostat)

Generarea deşeurilor

RPM, SOER 2010 incluzând SPI 16

Gestionarea deşeurilor

RPM, SOER 2010 incluzând SPI 17

Stress-ul apei

RPM, SPI 18

Calitatea apei

SPI 19, SPI 20

Poluarea apei

SPI 22, SPI 24

Poluarea transfrontieră a aerului

RPM, SPI 01, SPI 02, SPI 03, SPI 05

Calitatea aerului în zonele urbane

RPM, SPI 04

(D) Ambiţia este de a limita creşterea temperaturii medii globale la sub 2 °C peste
nivelurile preindustriale. Acest lucru depinde, de asemenea, în mod critic, de
nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră provenind din afara Europei.
(E) UE‑27 în 2008 a fost la mai mult decât la jumătatea drumului către ţinta sa
unilaterală de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%, în 2020, faţă
de 1990. Prevederile Schemei privind Comercializarea Emisiilor de gaze cu
efect de seră din UE, precum şi decizia de partajare a eforturilor, asigură
faptul că ţinta pentru 2020 va fi atinsă, deşi, flexibilitatea dezvoltată în
interiorul său, face dificilă anticiparea amestecului exact de politici şi măsuri
pe care industria, ţările individuale şi UE le vor utiliza pentru a reduce
emisiile.
(F)

Include atât zone terestre cât şi zone marine.

(G) Degradarea solului în Europa este în accelerare, cu efecte negative asupra
sănătăţii umane, ecosistemelor naturale şi schimbărilor climatice, la fel de
bine ca şi asupra economiei noastre. Eroziunea solului de către vânt şi apă,
în cea mai mare parte fiind rezultatul unei gestionări necorespunzătoare a
terenurilor, este o preocupare particulară în zone largi din sudul Europei,
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fiind în creştere (a se vedea SOER 2010, Evaluarea Tematică asupra Solurilor,
pentru detalii suplimentare).
(H) Cea mai recentă “Revizuire Anuală a Politicii de Mediu” evaluează că
generarea şi gestionarea deşeurilor municipale la nivelul UE este de
“performanţă medie sau tendinţă neclară, iar problema globală rămâne, în
pofida unor progrese mixte”. Totuşi, deoarece evaluarea prezentată aici se
concentrează numai pe generarea de deşeuri, aceasta corespunde cu tendinţa
negativă descrisă în Revizuirea Anuală a Politicii de Mediu.
(I)

Obiectivele stabilite de Directiva Cadru privind Apa trebuie să fie atinse până
în 2015; primele evaluări de către statele membre arată că un procent mare de
corpuri de apă nu vor ajunge la o stare ecologică şi chimică bune.

( J)

Al şaselea Program de Acţiune pentru Mediu (PAM 6) este o decizie a
Parlamentului European şi a Consiliului adoptată la 22 iulie 2002. Acesta
stabileşte cadrul pentru elaboarea de politici în domeniul mediului în cadrul
UE pentru perioada 2002 - 2012 şi conturează acţiunile care trebuie luate
pentru a le atinge. Acesta identifică patru domenii prioritare: schimbările
climatice, natura şi biodiversitatea, mediul şi sănătatea; resursele naturale
şi deşeurile. În plus, PAM 6 promovează integrarea completă a protecţiei
mediului în toate politicile şi acţiunile comunitare şi furnizează componenta
de mediu a strategiei comunitare pentru dezvoltare durabilă.

Capitolul 2

(A) Acestea includ dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), protoxid de azot (N2O),
precum şi diverse clorofluorocarburi (CFC-uri). Trebuie reţinut faptul că o
mare parte din discuţie, în această secţiune, se concentrează asupra rolului
carbonului, în general, şi al CO2 în particular.
(B) CIA (Consiliul Inter Academic), a demarat, la începutul anului 2010, o
revizuire independentă a proceselor IPCC pentru a consolida pe mai departe
calitatea rapoartelor IPCC. Între timp, concluziile din raportul IPCC 2007
rămân valabile. (CIA, 2010. Consiliul Inter Academic a solicitat să revadă
Panelul Interguvernamental asupra Schimbărilor Climatice, comunicat de
presă, 10 martie 2010).
(C) Sporirea emisiilor globale de GES a crescut vertiginous, din 2000 până în 2004,
comparativ cu anii 1990, dar a încetinit considerabil după 2004. Acest lucru
se datorează, parţial, măsurilor de atenuare. Scăderea activităţii economice
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se estimează să conducă la o diminuare a emisiilor globale de CO2, de 3% în
2009, faţă de 2008. (PBL, 2009. Ştiri din ştiinţa climatică şi explorarea frontierelor,
Agenţia Olandeză pentru Evaluarea Mediului (PBL), PBL număr de publicare
500114013, Bilthoven, Olanda).
(D) Schimbările în totalul emisiilor de gaze cu efect de seră prezentate aici exclud
emisiile nete de gaze cu efect de seră provenite din utilizarea terenurilor,
schimbarea utilizării terenurilor şi silvicultură (LULUCF), precum şi emisiile
provenite de la aviaţia internaţională şi pentru navigaţia maritimă internaţională.
(E) “Mecanismele flexibile” reprezintă un termen folosit pentru a rezuma mijloacele
de îndeplinire a ţintelor naţionale de emisii de GES, prin abordări bazate pe piaţă,
pentru a explica eforturile de micşorare sprijinite în alte ţări. Astfel de mecanisme
includ mecanismul de dezvoltare curată (care permite ţărilor să aibă beneficii de
pe urma emisiilor de GES din ţările fără ţinte de reducere a emisiilor), precum şi
implementarea în comun (care permite ţărilor să finanţeze, pe bază de credite,
proiecte de investiţii de reducere a emisiilor împreună cu alte ţări).
(F)

Ţinte bazate pe: CE, 2009. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 aprilie 2009 pentru promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile şi modificarea şi abrogarea ulterioară a Directivelor 2001/77/CE şi
2003/30/CE.

(G) Datorită verii fierbinţi din anul 2003 din Europa, de exemplu, s-a estimat că
aceasta a provocat pierderi economice de 10 miliarde de Euro în agricultură,
în efectivele de animale şi în silvicultură, datorate efectelor combinate ale
secetei, stresului de căldură şi incendiilor.
(H) Un tabel de ansamblu actualizat al progresului spre dezvoltarea de strategii
de adaptare la nivel naţional este disponibil la pagina web www.eea.europa.
eu/themes/climate/national-adaptation-strategies .

Note de final

Capitolul 3

(A) Pentru definiţia formală a se vedea Convenţia de Diversitate Biologică (CDB).
UNEP, 1992. Convenţia de Diversitate Bilologică. http://www.cbd.int/
convention/articles.shtml?a=cbd-02.
(B) Acest capitol se referă la resurselor biotice naturale, cum sunt produsele
alimentare si fibrele. Resursele naturale neregenerabile, cum ar fi materiale,
metale şi alte minerale, precum şi apa ca resursă, sunt tratate în Capitolul 4.
(C) Bazat pe datele de acoperire a terenului CORINE pentru 2006. Acoperirea de
date este pentru toate cele 32 de ţări membre AEM – cu excepţia Greciei şi a
Marii Britanii – şi cele 6 ţări care cooperează cu AEM.
(D) Pădurea neatinsă de om este pădurea care prezintă dinamicile naturale
forestiere, cum ar fi compoziţia naturală a speciilor, apariţia de lemn mort,
structura naturală a vârstei şi procese naturale de regenerare, zona care este
suficient de mare pentru a menţine caracteristicile sale naturale şi unde nu a
existat nici o intervenţie umană cunoscută sau, unde ultima intervenţie umană
semnificativă, a fost destul de îndepărtată încât a permis compoziţiei naturale
a speciilor şi proceselor să se restabilească. (Această definiţie se bazează pe
Evaluarea Resurselor Forestiere din zonele Temperate şi Boreale a Comitetului
pentru Material Lemnos al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru
Europa (UNECE) şi a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO))
(E) Terenul agricol MVN (mare valoare naturală) este definit ca fiind acele
suprafeţe din Europa unde agricultura este majoritară (de obicei dominantă)
în utilizarea terenurilor şi unde ea sprijină, sau este asociată, fie cu o
diversitatea mare de specii şi habitate, fie cu prezenţa speciilor de interes
european de conservare, fie cu ambele.
(F)

(I)
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Cu toate acestea, ar trebui remarcat faptul că aceste beneficii sunt aşteptate
să fie mai mari în 2030, decât în 2020, în special deoarece, ar fi disponibilă o
perioadă mai lungă pentru implementarea măsurilor şi pentru modificări care
să aibă loc în sistemul energetic.
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Subvenţiile decuplate sunt plătite, nu pe baza volumului de produse ci, de
exemplu, pe baza drepturilor istorice (plăţile primite într-un an de referinţă).

(G) Colectarea datelor privind expunerea organismelor vii (biota) la alte substanţe
chimice (produse chimice industriale, pesticide, biocide, medicamente) şi
amestecurile sale ar fi de dorit să ofere o bază pentru evaluarea efectelor
poluării chimice asupra biodiversităţii.
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(H) Un stoc de peşte este considerat a fi în limitele biologice de siguranţă (LBS),
în cazul în care biomasa stocului de reproducere este mai mare decât
aproximativ 17% din stocul neexploatat. Acest indicator LBS nu ia în
considerare funcţionarea mai largă a ecosistemului. Au fost propuse,
prin urmare, multe criterii, mai stricte, în cadrul Directivei Cadru a Strategiei
Marine a UE. Nivelul de referinţă este “biomasa stocului prolific care
realizează Producţia Maximă Durabilă (PMD)”, coresponzând unui procent
de aproximativ 50% din stocul neexploatat. Un indicator PMD pentru Europa
nu este încă disponibil.

Capitolul 4

(A) Definiţia pentru resursele naturale, dată în Strategia tematică a UE pentru
utilizarea durabilă a resurselor naturale, este foarte generală, incluzând
materiile prime, mijloacele de mediu, resursele de fluxuri (cum sunt apele
curgătoare, mareele, vântul) şi spaţiul (cum sunt suprafeţele de pământ).
(CE, 2005. Comunicatul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European,
Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor – Strategia
Tematică pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale. COM(2005) 0670
final).
(B) Resturile marine sunt prezente oriunde, materiale solide, fabricate sau
procesate, sunt aruncate, depozitate sau abandonate în mediile marine sau
costiere.
(C) Pentru Germania, s-a estimat că metalele din grupul platinei, încorporate în
catalizatorii exportaţi prin intermediul autoturismelor second-hand, ajung
la aproximativ 30% din consumul intern anual al acestor metale. (Buchert,
M.; Hermann, A.; Jenseit, W.; Stahl, H.; Osyguß, B.; Hagelüken, C., 2007.
Verbesserung der Edelmetallkreisläufe: Analyse der Exportströme von
Gebraucht-Pkw und -Elektro(nik)geräten am Hamburger Hafen. UBA-FB-Nr:
001005, Förderkennzeichen: 363 01 133. Umweltbundesamt. Disponibil la:
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3200.pdf).
(D) Deşeurile biologice se referă la deşeurile biodegradabile din grădini şi parcuri,
deşeurile alimentare şi de bucătărie din gospodării, restaurante, catering şi
spaţii de vânzare cu amănuntul, precum şi deşeurile comparabile provenite de
la instalaţiile de prelucrare a alimentelor (20).
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Note de final

(E) În UE, între 118 şi 138 milioane de tone de bio-deşeuri sunt produse, în fiecare
an, din care aproximativ 88 milioane de tone reprezintă deşeuri municipale.
(CE, 2010. Comunicatul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European
privind paşii viitori în gestionarea bio-deşeurilor în Uniunea Europeană.
Bruxelles, 18.05.2010. COM(2010)235 final. Disponibil la http://ec.europa.eu/
environment/waste/compost/pdf/com_biowaste.pdf).
(F)

IEA (indicele de exploatare a apei) împarte cantitatea totală de apă teoretică
la indicatorul “resursa medie anuală pe termen lung”. Cu toate acestea, acest
indicator nu reflectă pe deplin nivelul de stres asupra resurselor locale de apă:
în primul rând, deoarece IEA se bazează pe datele anuale şi nu poate, astfel,
să ia în considerare variaţiile sezoniere ale disponibilităţii apei sau valorii
teoretice ale apei.

(G) Analizele AEM privind impacturile asupra mediului – emisiile de GES,
substanţele acidifiante, substanţele care formează ozonul, utilizarea
resurselor materiale – se bazează pe un grup de nouă ţări UE care utilizează
MNCCM (Matricea Naţională de Contabilitate extinsă de Conturile de
Mediu): Austria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Franţa, Italia,
Olanda, Portugalia, Suedia.

Capitolul 5

(A) AVAH (Ani de Viaţă Ajustaţi pentru persoanele cu Handicap) indică numărul
potenţial de pierdere de ani de viaţă sănătoasă în cadrul unei populaţii, ca
urmare a mortalităţii premature, precum şi a anilor petrecuţi cu o calitate
redusă de viaţă din cauza îmbolnăvirilor.
(B) Suma Mediilor pentru Ozonul Peste 35 ppb (SOMO35) - suma diferenţelor
dintre valorile mediei zilnice maxime colectate în 8 ore, mai mari de 70 μg/m3
(= 35 părţi per miliard) şi 70 μg/m3
(C) UE‑25 se referă la ţările UE‑27, fără Bulgaria şi România
(D) PM10 – pulberi în suspensie fine şi grosiere, cu un diametru mai mic de
10 micrometri
(E ) 50 μg/m3– media zilnică ce nu trebuie depăşită în mai mult de 35 de zile
într-un an calendaristic.
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(F )

PM2.5 – pulberi în suspensie fine cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri

(G) Pentru o discuţie privind incertitudinile şi detaliile metodologice vezi ETC/
ACC Technical Paper 2009/1 postat la adresa: http://air-climate.eionet.europa.
eu/docs/ETCACC_TP_2009_1_European_PM2.5_HIA.pdf .
(H) Indicatorul mediu de expunere (IME) este o medie anuală neîntreruptă pe
3 ani a concentraţiei de PM2.5 obţinută la staţiile de monitorizare selectate în
aglomerările şi zonele urbane mai mari, amplasate în locaţii de fond urban.
()

Lzsn este indicatorul de zgomot zi-seară-noapte. Lnoapte este indicatorul de
zgomot pe timpul nopţii. (EC, 2002. Directiva 2002/49/EC a Parlamentului
European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea şi gestionarea
zgomotului mediului înconjurător).

( J)

Astfel de proiecte de cercetare finanţate de UE includ NoMiracle, EDEN şi
proiectul Comprendo.

I

(K) Prima izbucnire a febrei chikungunya, transmisă în Europa de ţânţarul
tigrului din Asia, a fost raportată în nordul Italiei în 2007.
(L) Oraşe în interiorul graniţelor lor administrative; a se vedea: http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/city_urban.

Note de final

Capitolul 7

(A) AUPNP (Alocarea Umană a Producţiei Nete Primare) se poate calcula în
moduri diferite, în funcţie de valoarea de referinţă pentru producţia primară.
Pentru estimarea impactului asupra ecosistemelor naturale, acest lucru poate
fi legat de o producţie primară estimată a vegetaţiei naturale potenţiale. În
această definiţie, AUPNP prezintă, de asemenea, schimbări în producţia
primară ce rezultă în urma conversiei terenurilor luate în considerare.
(B) AVAH (Ani de Viaţă Ajustaţi pentru persoanele cu Handicap) indică numărul
potenţial de pierdere de ani de viaţă sănătoasă în cadrul unei populaţii, ca
urmare a mortalităţii premature, precum şi a anilor petrecuţi cu o calitate
redusă de viaţă din cauza îmbolnăvirilor.
(C) Există un acord infim, totuşi, despre definiţia “clasei de mijloc” din punct de
vedere economic.

Capitolul 8

(A) Cu toate acestea, ar trebui remarcat faptul că aceste beneficii sunt aşteptate
să fie mai mari în 2030, decât în 2020, în special deoarece, ar fi disponibilă o
perioadă mai lungă pentru implementarea măsurilor şi pentru modificări care
să aibă loc în sistemul energetic.

Capitolul 6

(A) Acoperirea terenurilor în 2006, principalele categorii de terenuri în Europa
(pe baza CORINE Land Cover 2006; datele includ toate cele 32 de ţări membre
AEM – cu excepţia Greciei şi Marii Britanii – şi cele 6 ţări care cooperează
cu AEM.) (CLC, 2006. Corine land cover. Corine land cover 2006 raster data.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-raster).
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